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RESUMO

Esta escrita de tese de doutorado apresenta a infância como
potência com o conceito de devir-criança, enquanto força
vigente na produção de uma pesquisa que se volta para o
campo da educação e das artes. Pensa uma educação pela
fabulação a partir de autores como Ronald Bogue (2011),
Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010, 2011). Cerne, como
problema a seguinte questão: O que pode a potência do devir-
criança em uma educação pela fabulação? Explora uma
educação que propõe encontros com a invenção, enlaça
indagações da memória e do tempo como duração junto a
Henri Bergson (2005), apostando nos saltos de tempos não
lineares e pensados com as filosofias da diferença. Como
metodologia, acolhe a fabulação para problematizar a
resistência de minorias e a reinvenção de uma língua que
gagueja ao criançar-se. Utiliza como possível agenciador das
potências da criança a literatura, as imagens e as escritas.
Apresenta como resultados moventes engrenagens que
perpassam pelas possíveis aprendizagens com a produção
artística, espaços educativos formais e não formais, além de
ambientes de exposições. Retrata a costura do que a arte
possibilita aprender com a educação e vice-versa a partir da
materialidade investigada nesta tese.

Palavras-chave: Devir-criança. Memória. Educação e arte.

Fabulação. Literatura.



Abstract

This PhD dissertation presents childhood as potency along
with the concept of becoming a child as the power present in
the production of a research in the fields of Education and
Arts. It conceives Education through fabulation based on
authors such as Ronald Bogue (2011), Gilles Deleuze and
Félix Guattari (2010; 2011). It concerns the following question
as a research problem: What can the becoming of a child do in
education through fabulation? It explores an education which
proposes encounters with invention, interweaves questionings
about memory and time as duration along with Henri Bergson
(2005), betting on non-linear time leaps, and thought as
philosophies of difference. As methodology, it embraces the
fabulation to problematize the resistance of minorities and the
reinvention of a language that stutters while being created. It
uses literature, images and writings as possible agents of child
potencies. The dissertation presents as results moving gears
that cross the possible learning processes with the artistic
productions, formal and non-formal educational spaces,
besides exhibition environments. It also depicts the sewing of
what art allows to be learned with education and vice-versa by
means of the materiality investigated in this dissertation.

Keywords: The becoming of a child. Memory. Education and
art. Fabulation. Literature.
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Quando um homem grande entra na minha casa,
tem de subir toda a escada, degrau por degrau.
Quando uma criança entra no meu castelo, é a
escada que sobe com ela.

(Érico Veríssimo, 2003, p. 3).
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Criançar uma pesquisa



Ao produzir uma tese que problematizou o conceito de devir-

criança, a memória e a fabulação foram os disparadores que andaram
juntos na elaboração e criação desta escrita. Apetrechos que me
lançaram a vasculhar múltiplas memórias, objetos guardados
que serviram de propulsores para brincadeiras, linguagens, cantigas
reinventadas, literaturas e imagens que acionaram diferentes afetos.

A proposta de pensar uma pesquisa que misturasse esses conceitos
com a educação não perpassou somente por relatar experiências
passadas, vividas na infância, por narrativas antigas, resgatando
objetos infantis ou nostálgicos. Tampouco se tratou de
infantilizar uma escrita, ou agir como criança. Interessei-me em
olhar para diferentes espaços educativos (ensino superior, ensino
básico e ensino não formal), e também espaços da educação infantil
e como se tem trabalhado com crianças, perambulando por esses
terrenos como experimentação. Esta tese de doutorado pensou a
criança como potência, experiências que foram vividas em diferentes
níveis e ao adentrar em um campo de atualização de memórias
capazes de acessar possibilidade de uma educação pela fabulação.

Além de autores como Gilles Deleuze (1976, 1999, 2006, 2011,
2013), Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010, 2011, 2014), Henri
Bergson (2005), Ronald Bogue (2011), Walter Kohan (2004, 2005) e
Jorge Larrosa (2015), utilizei-me, nesta escrita, de literaturas que
ensejam o mundo infantil, tais como: Chapeuzinho Vermelho, João
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e Maria, Alice no País das Maravilhas, entre outras, e não somente as
destinadas às crianças, mas as que trazem em suas páginas
questionamentos sobre vivências infantes.

No deleite que tive ao revirar tais páginas, encontrei jardins que
saltaram aos olhos, planetas brilhantes e rosas em pequenas redomas
de vidro. Esbarrei em cartas de baralho que falam, vidrinhos de
veneno que não matam, mas que nos fazem minguar e observar
botõezinhos costurados nos olhos, que de tão mexidos, já estão quase
por cair.

Foi necessário viajar até uma ilha distante e rastrear um orfanato
perdido, ouvir ou ler algumas histórias que dão medo, remexer em
baús e álbuns de fotos e colocar para girar pequeninas caixinhas de
música. Vê-las rodar e rodar... Desta maneira, construí esta pesquisa,
gaguejando linhas de um mundo ‘desconhecido’.

Aventurei-me a produzir uma pesquisa com a educação. Adentrei
neste mundo ‘desconhecido’ amparada por conceitos que vieram a
construir uma engrenagem de potências, para abrir portas de
possíveis pensamentos com a educação. Escolhi operar com uma
educação pela fabulação, para problematizar espaços de
aprendizagem que não ficassem trancados em velhos baús,
protegidos por muros das instituições de ensino e sim, que fossem
vasculhados, agitados, postos para fora, reorganizados,
oportunizando diálogos moventes, invenções constantes.
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Ao elencar alguns termos, experimentações e conceitos que me
pareceram pertinentes nesta trajetória da escrita da tese, optei por
alguns já presentes em pesquisas anteriores, que ao meu ver
movimentaram encontros e aumentaram minha potência de agir
(SPINOZA, 2013). Neste caso, convidei a fabulação para
acompanhar-me até aqui, pois já fez morada nos estudos da
dissertação de mestrado intitulada ‘Afetos de um mundo secreto:
fabulações de uma formação docente’ (2015), embora de modo bem
experimental, naquela ocasião.

Nessa tese, no capítulo Literatura e fabulação, costurei o conceito de
fabulação junto às literaturas que sustentaram o nascimento da
pesquisa, apresentando por quais percursos andei. Foi como comecei a
encenar com uma das minhas materialidades e como esses livros
fizeram parte dos movimentos que fiz com a fabulação, que também
se firmou como metodologia desta pesquisa.

A fabulação consiste na invenção de uma língua menor, em devir e
está diretamente ligada ao que ainda não é, da ordem do por vir. O
termo fabulação está entrelaçado a um devir revolucionário, a uma
quebra de paradigmas, de ouvir as minorias, aos que resistem em meio
a idealismos velados, fixos. Abrir-se ao devir para escapar de uma
forma dominante. “Devir não é metafórico, não se dá na
imaginação, nem diz respeito a um sonho, a uma fantasia. O devir é
real” (MACHADO, 2009, p. 213).
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Ao pensar uma linguagem menor, escavei possíveis para escoar
potências de um devir, na qual nos fazemos imigrantes na nossa
própria língua. E a partir de então fazer, brotar uma resistência nas
minorias, ouvir os não ouvidos ou a ação de “roubar a criança do
berço, dançar sobre a corda bamba” (DELEUZE; GUATTARI, 2014,
p. 41). Assim produzi estas linhas.

A fabulação desmonta a noção de fábulas, por não seguir
temporalidades no momento de concepção, por abandonar uma
narrativa factual, sem seguir uma linha cronológica, um começo,
meio e fim. É dessa maneira que fiz um mergulho crianceiro nas
literaturas e imagens escolhidas como elementos disparadores desta
tese. Brinquei com os contos, descontruí e reinventei a todo
instante, na montagem e criação da escrita e na escolha e produção
das imagens¹.

Revirar essas literaturas, que me são caras, fez-me pensar a escrita e o
ato de produzi-la em meio a potências inventivas. Contos remexidos
com trechos perfurados sem a preocupação de finalizar qualquer
história. Livros construídos a partir das ilustrações dessas histórias
que potencializaram um mundo peculiar. Pensei, nesta pesquisa, em
como trazer as línguas em variação, palavras descobertas e
dicionários ‘malucos’ para um tempo como duração que não
permanece somente na infância ou na criança, mas que brota em força
e potência de agir no agora, na produção da vida.

¹As imagens que compõem esta pesquisa foram produzidas a partir das literaturas e objetos
acolhidos para a tese. Estão na ordem da experimentação, para entrelaçarem-se com a
escrita e apresentação dessa investigação de doutorado.
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Larrosa (2015) discorre que o trabalho do escritor não é fabricar um
mundo inexistente, surreal, nem mesmo mostrar um modelo de
mundo verdadeiro, autêntico, situado para além da linguagem
convencional. O escritor instiga a dar atenção para aquilo que já está
posto, mas que ainda não foi acionado como máquina para
movimentar o pensamento.

O escritor é aquele que usa a repetição para propiciar novos
encontros, abrindo possibilidades para o novo, o inédito, ao
momento em que somos engolidos pelas rotinas da linguagem que,
muitas vezes, impede-nos de prestar atenção (LARROSA, 2015).
Fiz, ao produzir esta tese, muitos movimentos de reencontros, para
jogar com os acasos do ato da repetição ao abrir e reler inúmeras
vezes as mesmas literaturas.

Os jogos com as palavras são muito antigos. O processo de escrever
algo com o propósito de invenção, tendo como modelo uma
realidade, faz do escritor um encrencado jogador (MANGUEL,
2009). Mas se pararmos para pensar, o que faz das crianças, em sua
grande maioria, jogadoras desse jogo de potências fabuladoras?

Sabemos que existem muitas infâncias majoritárias (uma concepção
de infância que prevê o que acontece nesta determinada fase da
vida), aquelas, muitas vezes, sem brechas e respiros para a invenção,
para a experimentação de outros mundos em uma mesma
brincadeira, e ainda, noções fixas do que a criança deve ou não
aprender em sua infância.
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Essas percepções podem surgir em diferentes momentos e diferentes
tempos, pois sabemos que o devir-criança não é exclusivo da
criança, pois esta também necessita ser tomada por ele para
reinventar-se. Dessa maneira, foi construído o capítulo Engatinhar
por um conceito... Engatinhar por uma infância, no qual trato sobre
a infância e o devir-criança e as potencialidades que emergiram ao
costurar estes conceitos com minhas experiências vividas.

No decorrer da escrita, lanço uma indagação: como acionar potências
fabuladoras em diferentes tempos e momentos das nossas
experiências?

A potência fabuladora é aquela que advém da invenção, do ato de
fabular e desmontar tempos, regras e modelos fixados de maneira
majoritária. Para falar de uma potência que abraça, que não segue
lógicas predeterminadas e que não se importa com regras e
restrições. 'Mexericar' em meio ao que se descobre, ao que se lê, se
ouve, ao que se vive. Criança mexeriqueira² em meio à pesquisa.

Quando enlacei a potência fabuladora ao ato de produzir a escrita,
junto aos conceitos de devir-criança e infância, percebi que este ato
de mexericar uma pesquisa se tornou método, o ‘fazer com’ essas
proposições, fabricando questões que envolveram a produção de arte,
espaços de exposições, espaços formais e não formais de
aprendizagem e de singularização de subjetividades.

²Quando penso no termo ‘mexeriqueira’, remeto-me aos acontecimentos que despertam os
fluxos moleculares, aqueles movimentos que rompem, escapam de qualquer captura da
lógica, que fogem de uma centralização, que conectam-se ao múltiplo, vazam na
diversidade (KOHAN, 2004). A criança mexeriqueira é aquela que se faz por vibração,
curiosidade e invenção constante. 17



Devir-criança foi o conceito que centrou as linhas desta pesquisa de
doutorado. Fundamentado, principalmente, pelos autores Gilles
Deleuze, Félix Guattari e Walter Kohan, este conceito tratou de pensar
um movimento contínuo, que não se prendeu ao tempo cronológico,
pois sempre anseia pelo novo, pelo que é inédito. É sempre um mundo
que explode, e a explosão do mundo (KOHAN, 2007). Pensar devir-
criança com esses autores me fez perceber o quanto as minorias são
importantes para pensar uma educação pela fabulação, método firmado
por mim nesta pesquisa.

O conceito devir-criança deriva de produzir agenciamentos, zonas de
vizinhança, encontros com intensidades, tudo isso para potencializar o
inusitado, a invenção. Não é imitar um cão ao latir, mas compor seu
corpo com partículas que serão caninas em função do movimento e do
repouso (DELEUZE; GUATTARI, 2012). Não trata jamais de
infantilizar-se, agir ou imitar uma criança. O conceito de devir-criança
não pode ser acionado, uma vez que ele nos aciona, somos tomados por
ele, por um afeto, um cheiro, um sabor, um encontro.

A infância foi experimentada a partir dos autores Jorge Larrosa (2015),
César Leite (2010, 2011), Walter Kohan (2004, 2005, 2007), entre
outros, que contribuíram para pensar esse conceito, deslocando-o de
suas interpretações de senso comum. A infância explorada por mim
nesta escrita, foi uma infância minoritária, aquela que escoa dos padrões
determinados pelos adultos e que muitas vezes tendem a não dar brechas
para a invenção. Sabemos que a infância majoritária pode ser aquela que
enxerga a criança como ser de falta, como aquele que não tem voz,
aquele que necessita ser preparado para um futuro, e assim bem
instruída dentro de regras sociais fechadas. 18



A ideia não foi destruir este tipo de infância, e sim encontrar brechas
para que esta infância respire, invente e potencialize ações. Pensar a
infância na imprevisibilidade, passear pelas bordas e sair do óbvio
organizados pelos tutores dessa infância. Procurar desvios em uma
infância majoritária ao atentar para enunciados coletivos, escapar do
destino forçado às crianças em sua menoridade, fabricar-se em
minorias.

Assim, ao problematizar questões sobre o menor, voltei-me para a
produção de uma tese que pensou a educação minoritária e o ato de
estar docente em meio ao desejo de manter-me atenta, da vontade de
utilizar outras formas de organizar a língua já existente, de mexericar
palavras, pois a intenção não foi criar uma nova língua, e sim
produzir movimentos em meio ao que já existe, ao que se vive. Foi a
partir dessas conexões que Uma educação que fabula e brinca...
apresentou-se como mais um capítulo da tese.

Os locais onde a pesquisa ocorreu foram os que transitei neste tempo
de quatro anos de percurso como pesquisadora/docente/artista e
também observadora. Atuei como docente no município de Santa
Maria (2015) na escola municipal Pão dos Pobres e na Universidade
Federal de Santa Maria (2016 e 2017), nos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Artes Visuais. Apresentei algumas produções visuais
da pesquisa na cidade de Santa Maria (Sala Claudio Carriconde, no
Centro de Artes e Letras/UFSM; Monet Plaza Shopping e o MASM,
Museu de Arte de Santa Maria) e na cidade de Silveira Martins (Sala
Nelson Ellwanger - Campus da UFSM).
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As exposições visitadas e espaços que circulei foram nas cidades de
Porto Alegre e Rio de Janeiro, e na própria cidade natal, Santa Maria.

Ao experienciar todos estes espaços, costurei na minha escrita
percepções de uma aprendizagem que se fez em meio à arte,
docência, produções, diálogos, palestras e apresentações da produção
visual da pesquisa, leituras e em meio à vida que, em mim, está
sempre por fabular. Foi pensar o que se aprende, muitas vezes sem
intenção de aprender, estar atenta a esses ambientes, à espreita de re-
criações em potencial. Assim, pude problematizar um pouco do que é
misturar educação e fabulação, uma aprendizagem que está sempre
por se fazer, por se inventar.

Quando intentei emergir uma pesquisa que investigasse educação e
fabulação, pensei em como as experiências educativas se relacionam
com a infância e com as instituições escolares em si. César Leite
(2011) explana que:

O convívio com escolas e professores sugere
pensar que modos de lidar com a criança refletem
ou indicam modos de pensar a infância, e modos
pelos quais concebemos a infância sempre
produzem práticas com a criança, além do que,
tanto as concepções como as práticas parecem ser
muito marcadas, povoadas por afetos, afetações,
histórias de vida, modelos de vida e não por
somente conceitos e teorias (LEITE, 2011, p. 36).
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Não poderia separar todas questões ao construir esta tese de
doutorado. A educação e a maneira de aprender perpassa tanto pela
fundamentação de conteúdos, como pela vida. Foi assim que decidi
também olhar para a criança, para a infância, operando com a
literatura que abriu possíveis invenções nos modos de aprendizagem,
e no meu caso, alinhada com a fabulação.

Sobre as materialidades da pesquisa

As materialidades da pesquisa consistiram nos livros de literatura
escolhidos para traçarem conexões com o conceito de devir-criança:
as 49 versões da história de Lewis Carroll (advindas de Alice no País
das Maravilhas e Alice Através do Espelho), tanto versões nacionais,
internacionais, versões completas, reduzidas como versões infantis;
as garrafinhas que foram produzidas para serem fotografadas e
manipuladas; a intervenção realizada no ano de 2017 no campus da
UFSM e as exposições realizadas a partir deste trabalho.

Para o ensaio desta intervenção, que foi construída no mês de maio
de 2017, foram distribuídas 60 garrafinhas no campus da UFSM, nos
prédios: 07 – Centro de Tecnologia, 16 – Centro de Educação, 40 –
Centro de Artes e Letras e 74 – Centro de Ciências Sociais e
Humanas. A escolha por estes espaços se deu a partir da seguinte
sistemática: dois ambientes nos quais eu tinha acesso rotineiro e seus
corredores me eram muito familiares, e dois prédios totalmente
estranhos que frequentei pela primeira vez para realizar esta
intervenção.
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Ao andar por estes lugares, pude perceber o quanto o olhar fica
naturalizado ao ponto de atentar aos detalhes de espaços mais
frequentados. Foram lançadas 30 garrafinhas na semana de 08 a 12
de maio e 30 na semana de 15 a 19 de maio de 2017.

Já para apresentar o trabalho de produção visual, feito a partir dessa
intervenção no campus, foram realizadas quatro exposições
individuais, uma exposição coletiva internacional de fluxo contínuo,
uma oficina sobre contos, apresentação de trabalhos, algumas
reportagens e diversas falas e palestras sobre o processo de criação
da tese. Além disso, em cada espaço expositivo coloquei à disposição
do público um bloco de recados, no qual quem se sentisse à vontade
para contar um pouco de sua experiência com meu trabalho estético
pudesse escrever.

As exposições: 

- ‘LEIA-ME: fragmentos engarrafados de um devir-criança’
(Exposição Individual), que aconteceu na Sala de Exposições
Claudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras da UFSM
(Santa Maria/RS), entre os dias 11 e 21 de junho de 2018;

- ‘Experimentações fotográficas de uma produção de tese’
(Exposição Individual), apresentada na Sala 90 do Monet Plaza
Shopping (Santa Maria/RS), entre os dias 02 e 21 de agosto de
2018;

22



- ‘All in the golden afternoon: Clube de fãs de Alice no País das
Maravilhas’ (Coletiva; Arte-Postal Internacional) – Exposição
coletiva digital/internacional a partir da temática da história de
Lewis Carroll;

- ‘Imagens de um devir-criança’ (Exposição Individual), que
ocorreu na Sala Nelson Ellwanger – UFSM, campus de Silveira
Martins/RS, entre 02 de março e 30 de abril de 2019;

- ‘Contos Malucos de Alice: Jogo Coletivo para Inventar
Histórias’, Oficina coletiva apresentada na 1º Feira Cultural de
Camobi, em Santa Maria/RS, nos dias 15 e 16 de março de
2019;

- ‘Duplica-me: Estilhaços imagéticos através do espelho’
(Exposição Individual), que aconteceu na Sala Monet Plaza
Arte, Av. Fernando Ferrari, 1483 (Santa Maria/RS), entre os
dias 02 e 31 de maio de 2019.

Todas estas materialidades apresento no capítulo Leia-me:
Percursos... Tropeços... Criações..., no qual operei junto com os
conceitos de devir-criança, memória e fabulação. Procurei entrelaçar
as experiências vividas por mim como docente com a noção
descentrada de infância, para problematizar questões sobre a criança,
a arte e a literatura, produção de conhecimento e criação em meio
aos percursos da vida.
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“- É muito sentido para uma só palavra” -
declarou  Alice em tom pensativo.

“Quando eu faço uma palavra
trabalhar tanto assim”, disse

Humpty Dumpty, “sempre
pago um extra [...]. Pois 

você devia vê-las vindo até 
mim na

noite de sábado” - Humpty
Dumpty continuou, 

abanando a cabeça de um 
lado para o outro, com ar 
grave. “ – Para receber os 

seus pagamentos, sabe”

(CARROLL, 2015, p. 81-82).



Ao operar com a fabulação:
surge uma metodologia...

Os conceitos foram operados junto com as materialidades acolhidas
na pesquisa, entrelaçando-se com a fabulação, os livros e as imagens
produzidas para as exposições. A literatura de Lewis Carroll veio a
engrenar com a memória e o devir-criança, percepções de um tempo
não linear, que coexiste e é múltiplo, que se mistura com as linhas de
um país das maravilhas, de possíveis fragmentos de uma história
com personagens peculiares que aparecem e desaparecem em flashes
inusitados, começam conversas e, mesmo antes dessas findarem-se
no conto, outras ramificações já surgiram para produzir malucas
narrativas insólitas.

Estive atenta ao que se enlaça aos movimentos de virar as páginas de
cada versão da história de Alice, e não somente dela, mas a história
inventada por Biancas, Lorenzos, Gabrielas, Isadoras... Operar a
partir desses conceitos me fizeram deslocar alguns entendimentos
sobre a infância e da própria criança. Que infância foi essa que
rastreei ao esmiuçar os livros e produzir as fotografias? Que cenários
são esses, de uma infância que é carregada de lembranças pessoais,
mas que também pode ser atualizada pelos espectadores que se
aproximam de cada figura? Quando me propus à criação dessas
materialidades, pensava em uma infância fabuladora, como elucida
Deleuze (2013), estar em delito de fabular, onde dois ou mais se
juntam, para assim formar uma expressão de minoria.
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Fazer do encontro com as materialidades, esse delito, essa ação
fabuladora. Desta forma, a fabulação perpassou por toda a escrita da
tese, em alguns momentos mais visível, em outros mais nas
fronteiras do que foi produzido, fabricado a partir dela. Mas de
forma geral, a fabulação consolidou-se como metodologia, pois
esteve presente no fazer, inventar e apresentar este percurso de tese.

A fabulação, que já vinha sendo explorada na dissertação de
mestrado, mas de maneira tímida, ganha mais espaço neste percurso
de doutorado. Pensada pelo campo da arte, como a literatura e o
cinema, por Deleuze e Guattari, não foi tratada como conceito por
estes autores justamente pelos conceitos estarem ligados ao campo
filosófico. Segundo Bogue (2011), a fabulação pode ser dividida em
cinco componentes: devir-outro, experimentação do real, ‘mito’,
invenção de um povo por vir e desterritorialização da linguagem. A
noção de devir-outro é explorado nos livros Mil Platôs vol. 1 (2011)
e vol. 4 (2012), nos quais Deleuze e Guattari o ramificam como
devir-mulher, devir-animal, devir-imperceptível, devir-criança etc.

Todos esses devires são de natureza política, rebatendo relações de
poder como das categorias de homem, branco, europeu, adulto e
humano em relação ao feminino, ao não-branco, ao não europeu, à
criança e ao animal. O devir-outro, segundo Bogue (2011, p. 21),
“envolve uma passagem entre categorias, entre formas de existência
e entre corpos distintos, de modo que elementos estáveis sejam
colocados em desequilíbrio metamórfico”.
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Assim, explorar a fabulação enquanto método, possibilitou pensar
nessas ramificações de devires, nessa mobilidade
social/política/cultural.

Quando Bogue (2011) caracteriza a fabulação como experimentação
do real, centra seus estudos em ambientes sociais, institucionais,
políticos, naturais e materiais. Defende o processo como máquina
dentro da máquina social, e este funciona de maneiras diferentes em
cada contexto inserido. Escritores em fabulação constroem
“máquinas dentro de máquinas que têm existência real em um
mundo material que é inseparavelmente cultural, semiótico,
biológico e físico em seu funcionamento” (BOGUE, 2011, p. 23).
Ainda, a experimentação do real envolve um confronto entre o
passado e o presente, pensando que o mundo vive o que foi moldado
pela história, e como os acontecimentos passados configuram o
presente.

O autor divide em três possíveis este trabalho com a história:
diagnostica, primeiramente, a crítica de forças, acontecimentos,
memórias e documentos que estruturam o presente; segundo, uma
articulação com acontecimentos esquecidos, o não-dito ou aquilo que
possa ter sido apagado; e terceiro, uma reconfiguração do passado
que dispara transformações em potencial no presente.

Bogue segue elucidando as características da fabulação associando o
mito e um povo por vir a partir da máquina de fabricar gigantes e o
povo que falta.
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Na dimensão do mito, o exercício de produzir personagens em
fabulação assume identidades individuais e coletivas que são
inseparáveis. Já o povo por vir trata daquele povo que fica à
margem do que preexiste, que movimenta-se e produz-se para
aludir uma coletividade potencial no âmbito sociopolítico. Não
representam incompletude e sim um povo marginalizado que
necessita da invenção para sobreviver, deslocando-se em uma
sociedade de poder majoritário. Traduzem um não-modelo
diferenciado de interação social, coletivamente constroem
identidades que não podem ser previstas (BOGUE, 2011).

A quinta e última característica que Bogue apresenta sobre a
fabulação é a desterritorialização da língua, que seria a extensão do
conceito de fabulação. A desterritorialização seria a invenção de
gaguejos e balbucios dentro de uma língua que muitas vezes se
apresenta como maior, majoritária, como já citado. “Gaguejar é
apenas outra forma de se referir à desterritorialização da língua em
uma literatura menor” (BOGUE, 2011, p. 20). Tropeços sonoros
não estão fora da linguagem, mas são o seu fora, e que só a
linguagem torna possível (DELEUZE, 2011).

Assim, foi se configurando a fabulação, como experimentação para
Deleuze e Guattari, como conceito para Ronald Bogue e como
metodologia para mim nesta pesquisa de doutorado.
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Tratando-se de um trabalho que mergulha no campo da educação e
da arte, pensei nesta arte que não é história. “Arte não se faz com
memória, mas com fabulação, com devires, do presente, imanentes,
acontecimentais, now-here” (ASPIS, 2011, p. 69).

Foi assim que me produzi em meio a fabulação, cometendo ‘delitos’
(DELEUZE, 2013), esbarrando em acontecimentos, atiçando modos
em educação, fabricando arte, atualizando-me em tempos
inventivos. O desejo de movimentação segue, mesmo ao finalizar
esta escrita. Segue ao experimentar Fragmentos de memória,
capítulo também pertencente a esta tese.

Procurei trabalhar com as palavras, excluir significados já dados,
remexer letras, cambalear nas pronúncias, só para divertir-me. Neste
momento de abandono de uma pesquisa que segue na vida, misturei
um caldeirão de letras, frases, contos, poemas, imagens e cantigas
que me fizeram borbulhar por uma educação pela fabulação, em que
pude experimentar anti-narrativas de tempos passados, temperados
de futuros, de desconhecidos, de descobertas. Ansiei desmontar o
‘Era uma vez’ de contos, de histórias para construir diferentes
retalhos de invenção. Recortar, colar, remontar finais, reconstruir os
meios, afetar os inícios das histórias para possibilitar a abertura de
‘eram muitas vezes’, infinitas, contínuas, sempre moventes.
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A essa altura havia entrado num
quartinho bem arrumado, com
uma mesa à janela e, sobre ela
(como esperava), um leque e dois
ou três pares de minúsculas luvas
brancas de pelica. Pegou o leque
e um par de luvas e estava prestes
a sair do quarto quando bateu o
olho numa garrafinha pousada
junto ao espelho. Desta vez não
havia nenhum rótulo com a
palavra “BEBA-ME”, mas
mesmo assim ela a desarrolhou e
levou aos lábios. “Sei que alguma
coisa interessante sempre
acontece”, pensou, “cada vez que
eu como ou tomo qualquer coisa;
então vou só ver o que é que esta
garrafinha faz. Espero que me
faça crescer de novo, porque
estou realmente cansada de ser
esta coisinha tão pequeninha”

(CARROLL, 2009, p. 45). 
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Nos encaixes e desencaixes deste
incomum jogo, a escrita foi

se fazendo em meio às 
múltiplas

indagações, como atualizar 
memórias

da infância para pensar 
possibilidades

ainda não pensadas na educação,
mexericar literaturas diversas 

para
habitar imagens e contos

Gaguejantes. Foi possível
produzir novos questionamentos a

partir da problemática da tese:  
O que pode o conceito de devir-

criança em uma educação pela 
fabulação?
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Costuras possíveis



Ao buscar na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

(BDTD) e no Banco de Teses da Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Nível Superior (CAPES), pesquisas que se aproximaram do
meu tema central de tese, encontrei em maior número dissertações de
mestrado que operaram temáticas próximas ao que produzi. Ao me
concentrar nas pesquisas de doutoramento, elenquei quatro teses que
fizeram costuras com minha pesquisa. Fiz uma seleção de trabalhos
que foram apresentados nos últimos seis anos (2012-2018),
entendendo que muitas pesquisas centravam suas temáticas somente
na educação infantil, o que não foi meu único foco.

Utilizei como descritores os termos: devir-criança, fabulação,
literatura e infância. Encontrei trabalhos de pesquisas dentro dos
programas de pós-graduação em Educação de diferentes universidades
e de pós-graduação em Letras.

‘O devir menor de Alice: linhas de escrita, linhas de vida. Sobre a
aprendizagem da linguagem na educação infantil’ foi a tese defendida
por Ana Paula Patrocínio Holzmeister (2013, no Programa de Pós-
Graduação em Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo)
e traçou relações efetivas com algumas páginas trabalhadas em minha
tese. Apesar de estar centrada na aprendizagem dos anos iniciais, Ana
Paula propõe pensar uma escrita como invenção através da cartografia.
Problematiza uma leitura que envolve artistagens de agenciamento
coletivo de enunciação e práticas de aprendizagens das linguagens.
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Utilizou autores conhecidos por mim, como Deleuze e Guattari,
Sandra Corazza, Walter Kohan e Spinoza. Formulou uma instigante
escrita, ora em primeira pessoa, ora em terceira, dando ênfase a
personagem Alice. Destaco um fragmento desta tese que me prendeu o
olhar curioso:

Alice sai do cinema atordoada, anda pelas ruas do
entorno e se depara com um muro colorido por
velas de barquinhos que traçam seus percursos
intensivos e extensivos por entre as agitações do
mar, movimentos que ora esboçam a calmaria
inquietante de suas águas, ora desafiam a coragem
de seus velejadores com suas ondulações
gigantescas que se formam na composição entre as
forças da natureza (HOLZMEISTER, 2013, p. 23).

Em toda sua escrita, contos inventados e escritas poéticas saltam aos
olhos do leitor que é agraciado por sucintas, mas potentes imagens de
artistas como Jan Svankmajer, Lygia Clark, Hélio Oiticica, entre
outros, e também de produção infantil. Sua tese centra-se em pensar
práticas de linguagem que possam deslocar processos de
aprendizagem na educação infantil, tornar o currículo da Educação
Infantil um verdadeiro plano de consistência para a composição de
estilos diferentes de relação si-mundo e como tais formações implicam
nos processos formativos desdobrados.

No segundo capítulo da parte I Alice vai ao cinema 1: sobre o devir-
aprendente dos corpos, Ana Paula narra, a partir da personagem Alice,
sua relação com as imagens fílmicas de A invenção de Hugo Cabret
(2011). Ao seguir na escrita, a autora traz diálogos e remonta outros
para produzir uma narrativa que é rica em invenção.
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Usa, como intercessores³ de sua escrita, Alice e o Coelho Branco,
sempre recorrendo a eles para traçar o desenho cartográfico de sua
pesquisa. Explora no gaguejar da língua, composições que possam
“fazer fluir as intensidades brutas experimentadas no percurso
investigativo aprendente” (HOLZMEISTER, 2013, p. 22), pensando
nas experiências moventes do currículo da educação infantil.

A inserção dos assistentes de Educação Infantil e
dos professores dinamizadores de Educação Física
e de Arte nos contextos educativos fez ruir as
influências pedagógicas de cunho tradicionalista,
antes exclusivamente predominantes. Territórios
disciplinares agora se entrecruzam, desestabilizando
as fronteiras que insistem em fechar as experiências
educativas em disciplinas. O medo do novo precisa
ser enfrentado. [...] Assim, pelo atravessamento
deslizante de um skate, traçando linhas de fuga em
direção ao infinito, os profissionais docentes são
convidados a enunciar os sentidos que atribuem
para a aprendizagem da linguagem no devir-criança
do currículo (HOLZMEISTER, 2013, p. 169).

Meu encontro com a escrita de Alice feita por Ana Paula me inspirou a
construir algumas conexões a partir do modo como esta apresenta sua
tese, tratando de assuntos pertinentes ao campo da educação,
cuidadosamente bem elaborada em pequenas histórias e imagens.
Instigou a pensar ensaios, em meio a contos e personagens distintos,
operando com variados intercessores.

³Para Deleuze, os intercessores são os encontros que possibilitam o pensamentos a sair de sua
fixidez natural, na qual sem eles não há pensamento, nem criação. “O essencial são os
intercessores. A criação são os intercessores. Podem ser pessoas [...] - mas também coisas,
plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é
preciso fabricar seus próprios intercessores” (Deleuze, 2009, p. 156).
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A tese de doutorado ‘Modos de ler e ser: a poética dos livros
ilustrados’ defendida por Luiza Ferreira de Souza Leite (2013, no
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro) abarcou algumas questões muito próximas das que
problematizei em minha escrita. Pensou as múltiplas relações
estabelecidas entre a imagem e o texto nos livros ilustrados, sendo
estes vistos como devir-criança do autor e/ou ilustrador. Propôs
estabelecer noções de intensidade para compreender a infância e
modos que reconfiguram o sentir e o estar no mundo.

O livro ilustrado é um objeto estético caracterizado
pela relação entre o texto e a imagem inscritos no
espaço de páginas encadeadas. O significado de um
livro ilustrado decorre portanto do modo como o
texto e a imagem são dispostos em um suporte
específico dotado de uma temporalidade. Mesmo
quando se trata de um livro só de imagens, estas em
geral guardam uma relação com a narrativa. As
múltiplas possibilidades de ilustração, diagramação
e formatos fazem dessa forma de expressão um
vasto campo de experimentação gráfico-narrativa
(LEITE, 2013, p. 15).

Luiza Leite pensou, em sua escrita, a relação do suporte da literatura e
como esta se relaciona com o leitor, como as ilustrações e
diagramações, e de que maneira se produzem potencialidades com e a
partir dessa relação de texto e imagem. Também explora a combinação
dos formatos, tamanhos e como é posto esse jogo de ilustrações em
cada página dos livros. “Mais do que se relacionar com a narrativa, o
formato do livro muitas vezes é determinante para estabelecer a
dinâmica de leitura e direção do ato de virar as páginas” (LEITE,
2013, p. 27). 36



No capítulo A infância como intensidade e os procedimentos de
criação, Luiza Leite trata da categoria infanto-juvenil e como isso
pode se tornar demarcatório na relação com livros ilustrados,
pensando nessas figuras somente à experiência de vida da criança.
Considerou que, se tomarmos a infância a noção de devir-outro,
acontecimento, a experiência de manusear ou mesmo criar um livro,
estende-se à convenção reducionista do que se projeta como somente
infantil.

A autora também abarcou em sua escrita de tese a potência do devir
minoritário e como a literatura produz um devir-outro na língua
“Por meio da invenção, [...], é possível criar uma língua estrangeira
dentro da própria língua. O grande escritor não diz do personagem,
mas faz a língua inteira dizê-lo, ou seja, faz a língua gaguejar”
(LEITE, 2013, p. 166).

Pensou na produção de uma gagueira visual na junção entre a imagem
e o texto nos livros ilustrados, desarticulando modos que reproduzem
somente os clichês que as ilustrações, reservadas às crianças pequenas,
devem conter temáticas comedidas e mostrar imagens domadas,
amenas.

“Há linguagens visuais que têm a capacidade de desencadear devires-
outros, que podem até dar forma ao impensável – a morte, a loucura,
etc” (LEITE, 2013, p. 168). Ao entender que alguns livros possam
permitir ao leitor inventar territórios outros, deslocando-o do seu ‘eu’
já conhecido, Luiza evidencia em favor dos modos de individuação
minoritários, ao atentar-se no tipo de produção que a relação com
esses livros possa despertar.
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O intrigante, ao remexer com as pesquisas de Luiza e Ana Paula, foi
me atentar aos encontros e desencontros que suas escritas têm com o
que eu pesquisei. Apesar de utilizar alguns disparadores similares,
andarilhei por outros caminhos, inventei outros territórios com minhas
versões de Alices, Gato de Cheshire, cogumelos, lagartas falantes e
coelhos atrasados.

Minha escrita assumiu outras percepções de educação, tratou de
tropeços da língua para explorar uma educação pela fabulação. Pensou
as ilustrações das diferentes versões da história de Carroll para
produzir imagens estéticas que possibilitaram uma entrada de criação,
operando assim relações de ensino e aprendizagem em ambientes não
formais de educação.

Quando foquei atenção ao olhar da criança e como este olhar se
relaciona com o mundo, pude atualizar minhas experiências docentes
em diferentes níveis, potencializando-as através de uma das minhas
materialidades, a literatura. O conceito de devir-criança, investigado
na tese, ajudou-me a voltar a observar essas experiências como
acontecimento, potência.

Assim, mais uma tese que esteve em minha revisão para o estado da
arte foi ‘Experiências educativas: ressonâncias de intercessões
fílmicas’ (2014, no Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Santa Maria) de Vivien Kelling Cardonetti.
Sua escrita já pertenceu aos meus estudos e esteve nas referências da
minha pesquisa desde o meu projeto de tese por tratar sobre o conceito
devir-criança e suas potencialidades.
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Cardonetti trabalhou com narrativas fílmicas que envolviam a figura
da criança para pensar questões educativas e as experiências vividas
como docente. Os intercessores em sua escrita foram os filmes: A
Invenção de Hugo Cabret (2012), O Balão Branco (1995) e o curta
metragem Los Colores de las Flores (2011).

Ao convidar a imagem fílmica para servir de
intercessor neste texto, a intenção é de forçar o
pensamento a pensar outras coisas, opondo-se a
uma imagem naturalizada, homogeneizada e
sentenciosa que o pensamento está acostumado a
pensar. O cinema, por ser uma matéria pensante,
uma matéria inteligível, pode impulsionar a criação
de pensamentos, propiciando atuar no mundo
apresentado e ficcionar outras possibilidades
(CARDONETTI, 2014, p. 10).

Tendo em vista que as narrativas fílmicas escolhidas por Vivien, (aqui
deixo o primeiro nome, pois o fiz assim com os demais no estado da
arte) para se presentificarem em sua tese, tinham a figura da criança
proeminente, no capítulo Ao ser atravessada pela infância..., a autora
adentrou encontros com a infância: “Explorar mais atentamente o que
a aliança entre infância e infância, infância e acadêmicos, infância e
docência, infância e experiência educativa podem nos instigar a
pensar” (CARDONETTI, 2014, p. 114).

Sua escrita elucidou, de maneira efetiva, as posibilidades de operar
com o conceito de devir-criança e pensar uma infância outra, vista
como acontecimento, processo contínuo e inventivo. Ao aproximar
esta tese da temática que pesquisei, pude especificar o que exatamente
eu queria ao esmiuçar uma educação a partir destes conceitos.
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Um devir-criança, dessa forma, diz respeito à
aliança, à proximidade e atração de forças
moleculares que se reportam ao infantil,
diferentemente da filiação que nos induz a uma
criança em particular, a uma representação molar.
Isso nos faz pensar que um devir-criança é
impessoal, pois não se fixa a nenhuma pessoa em
particular. Está para um tempo crônico, não
progressivo e devém, ele próprio, criança
(CARDONETTI, 2014, p. 132).

A escrita de Vivien fez brotar muitas inquietações no momento de
produção da tese e esteve presente em muitas das minhas linhas. A
escolha do tema tratado pela autora, colocou a sua tese como um dos
disparadores de potência infante e movimento de ação a partir do
devir-criança e da infância, possibitando-me também a pensar sobre
uma educação pela fabulação.

Para me aproximar mais da fabulação, costurei fronteiras com a tese
‘Entre literatura, cinema e filosofia: Miguilim nas telas’ (2013, no
Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas
de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo) de Davina
Marques. Presente também como referência em minha dissertação de
mestrado, a autora apresenta uma tese a partir do conceito de
fabulação, tendo como objetos de estudo a literatura de João
Guimarães Rosa e o cinema inspirado em uma de suas obras. Analisou
em sua pesquisa “Campo Geral”, novela publicada em Corpo de Baile
(1956) em relação a Mutum (2007), de Sandra Kogut. Operou com os
conceitos da filosofia a partir de Deleuze, justamente por este autor
deter-se em seus escritos às questões de literatura e cinema.
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O importante de aproximar-me da pesquisa de Marques, foi para
compreender o uso do termo fabulação e como este foi utilizado por
diferentes autores. Em seu texto, ela faz um apanhado dos escritos de
Deleuze sobre a fabulação e aponta que, para este autor, a fabulação
não foi tratada como conceito, pois está ligada ao campo das artes
(literária e cinematográfica) e não ao campo da filosofia.

A partir da tese de Marques, conheci Ronald Bogue, professor da
Universidade da Georgia, EUA, que cartografou o conceito de
fabulação a partir dos escritos de Deleuze. Assim, pude compreender
teoricamente sobre as relações com a fabulação, traçadas por esses
autores e quais ramificações este conceito pode abarcar, auxiliou-me a
construir a metodologia desta pesquisa.

Entre ‘nós’ amarrados e outros soltos, procurei pensar em todas essas
pesquisas como fomento que engendrou costuras potentes com meu
percurso. Compreendi as relações traçadas e em quais momentos
minha pesquisa se singularizou, tanto em questões conceituais, como
de operação e produção com as materialidades.

Todas estas leituras foram de grande valia para a construção desta tese,
pois ampararam a pesquisa desde seu nascimento, trazendo
contribuições importantes para o campo que investiguei. Fez-me
entender o que já foi produzido a partir do que eu me propus a
pesquisar e em que minha tese se afirma em caráter inédito.
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Mas: Qualquer fragmento, em qualquer 
livro? Sim, qualquer um (...). Um fragmento 

em um livro é outra vida em outro tempo, 
em outro lugar. Este livro é qualquer um, 

porque qualquer um é o tempo, qualquer um 
o lugar, qualquer um pode ser a vida de 
qualquer um. Sim, qualquer livro. Por 

exemplo, os muito sublinhados, os muito 
amarrotados, os muito abertos. Ou os nunca 
abertos. Ou os livros que se escondem e é 

preciso procurá-los 
(SKLIAR, 2014, p. 62). 

42



Literatura e fabulação  



Posso dizer que esta tese de doutorado foi escrita em meio a muitas

outras páginas, outras citações, outras imagens, outros autores.
Quando pensei em elaborar uma pesquisa que convidava a literatura
para caminhar junto, não pensei que seria tomada por tantos contágios.
Talvez a própria fabulação tenha me acolhido e se imposto como
metodologia nesta pesquisa de doutorado, mesmo antes de eu percebe-
la ou nomeá-la como tal. Com efeito, a construção desta escrita se fez
em meio a muitas produções, movimentos e invenções que fizeram da
fabulação um caminho por vir, incerto, mas fluído.

Conforme Deleuze e Guattari (2010), a fabulação é extemporânea,
mora na liberdade da vida onde ela se faz prisioneira, trata de fabricar
novos espaços-tempos, micro acontecimentos para possibilitar novos
laços. Caminhei por muitos espaços para vivenciar essas engrenagens
inéditas e em meio a esta trajetória, nasceu uma outra escritora, uma
adormecida artista, uma inquieta pesquisadora.

Como contaria eu, tudo que a fabulação me permitiu 
experimentar?  

Segundo Deleuze (2013), a literatura fabrica uma língua estrangeira,
delírios que desmontam vozes majoritárias. Não se trata de
produzir/descobrir uma outra língua ou um outro tipo de literatura,
mas sim um devir-outro da língua, minorar dentro do conhecido,
inventar a partir de literaturas maiores, escoando das linhas
dominantes, onde “cada escritor é obrigado a fabricar para si sua
língua [...] a língua é tomada por um delírio que a faz precisamente
sair de seus próprios sulcos” (DELEUZE, 2013, p. 16).
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Foram nestas ‘desfronteiras’ de muitas literaturas que o percurso da
tese começou a se desenhar, que abarcava citações, leituras repetidas
das histórias, aproximação com versões fílmicas, busca por textos em
revistas, sites e blogs. Investigar versões das histórias que eu tinha em
mãos sempre me agradou muito, e durante a pesquisa não foi
diferente, pois averiguei diversas ‘suposições’, edições especiais e até
mais sombrias de alguns contos ditos infantis.

Velhos conhecidos, mas explorados de maneira mais fervorosa no
doutorado, foram os contos dos irmãos Grimm. Ao escreverem
histórias como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e a
Bela Adormecida, contam em suas linhas sobre abandono de crianças,
traições e até canibalismo. Muito anterior às enfeitadas histórias e
contos que a Disney reproduziu, por exemplo, a literatura dos Irmãos
Grimm conta um lado curioso e um tanto sinistro da relação de
alguns personagens dessas narrativas tão conhecidas e, muitas
vezes, distinto do que foram recriados posteriormente.

Em 1812, dois irmãos alemães, Jacob e Wilhelm Grimm, publicaram
o primeiro volume da sua coleção de contos tradicionais. Ao longo do
tempo, foram acrescentando novas histórias, até chegarem na sétima
edição, em 1857. Com mais de duzentos contos tradicionais e dez
lendas, os Irmãos Grimm, são há muito tempo, referência dos clássicos
da literatura dos contos tradicionais (alguns citados anteriormente), e
traduzidos para diferentes línguas ao redor do mundo, conservando
uma herança inesgotável de inspiração para escritores, artistas e
cineastas até hoje (DANIEL, 2011).
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Inicialmente, longe de se verem como autores de livros infantis, os
irmãos Grimm colecionavam escritos com interesse histórico-cultural
e filosófico, destinados ao público adulto europeu, como fizeram
outros autores antes deles. Charles Perrault, autor francês, por
exemplo, tornara-se uma estrela na corte de Luís XIV, em Versalhes,
com a sua compilação de contos tradicionais, publicada em 1697. Mas
diferente destes, os irmãos Grimm não tinham a pretensão de ficarem
famosos e sim “documentar a tradição oral dos contos do povo – na
qual viam a expressão de uma alma coletiva do povo – e preservá-la
para as gerações futuras” (DANIEL, 2011, p. 8).

Os contos de fadas faziam parte de uma cultura que se ampliava
oralmente, passados de boca em boca, de geração para geração.
Normalmente essas histórias eram contadas com uma finalidade de
‘alerta’, onde se evidenciavam os perigos que os indivíduos desatentos
poderiam passar, e com isso nem sempre tinham um final feliz. Foram
os irmãos Grimm alguns dos responsáveis por tornarem esses contos
mais amenos e agradáveis. Foi então que com a publicação de ‘Contos
tradicionais infantis e domésticos’ (1857), ganhou sua última edição,
sendo esta a mais adequada para as crianças (DANIEL, 2011).

Não é a toa que a produção dos irmãos Grimm serviu e serve de
inspiração para contos que obtiveram inúmeras recriações desde então,
tanto na literatura, como no teatro, com peças infantis e musicais, e no
cinema, com versões infinitas de histórias que ganharam instigantes
remakes tanto pela própria Disney, como por outras produtoras.
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O mais interessante em algumas dessas histórias é o
desmantelamento de uma suposta moral e como esses contos foram
se fabricando com o passar do tempo, com a soma dos gaguejos da

língua, com o velho ditado: ‘quem conta um conto,
aumenta um ponto’.

Foi então que comecei a pensar sobre essas histórias mundialmente
conhecidas, mas que algumas vezes não abrem espaços para uma
invenção. Pensar que o príncipe da Bela Adormecida, ao encontrá-
la, não pensava em beijá-la e sim decapitá-la para beber todo o seu
sangue. Ou que os pais de João e Maria não eram só pais distraídos,
mas que queriam que a velha da casa de doces devorassem seus
filhos, pois não os queriam mais. Pensar que a forma como estes
personagens eram apresentados, também falava das relações de
diálogos e cuidados de quem as ouvia/lia.

Ao focar em outros personagens ditos ‘menores’, coadjuvantes e que
possibilitavam um vazamento, interessou-me mais, ao passo que fui
consumindo alguns escritos dos irmãos Grimm. Ao mesmo tempo
que os autores produziram contos sem heróis, sem princesas, sem
bruxas, somente com o inusitado, causou-me certo desconforto ao
sair da comodidade das histórias cujo final já conhecia. Exercitar o
ato da subtração, retirar personagens ditos ‘importantes’,
centrais, para assim proliferar o inesperado (DELEUZE, 2010).
Fazer saltar algo que, sem este movimento do acaso, não viria, não
se produziria e nem se inventaria.
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E ela tentou imaginar com o que se parece a 
chama de uma vela quando a vela se apaga

(CARROLL, 2009, p. 20).



Mesmo tomada pela linhas de Lewis Carroll, considero importante
contar um pouco sobre os pontos que visitei deste compilado mágico
de literaturas, autores que movimentaram o momento da escrita da tese
e que vasculhei, antes de ser abraçada por um autor e uma literatura
em si. Discorro brevemente sobre algumas destas escritas poéticas, de
contos, de conhecidas personagens de um mundo fantástico, pensando
no que foi largado no baú, retirado do caldeirão para concentrar-
me em outros ingredientes.

O livro ‘O orfanato da srta. Peregrine para crianças peculiares’, de
Ransom Riggs (2015), conta a trajetória de um menino que procura o
antigo orfanato onde o avô foi criado desde sua infância. Entre viagens
e descobertas de ilhas distantes, o texto deste curioso livro nos
apresenta demorados fragmentos assustadores, outros que despertam
curiosidade e angústias e nos mostram, entre fotos e escritas, a
singularidade das crianças em seu modo inventivo.

Quando experimentei a leitura deste livro, imaginei trazê-lo para
a tese de maneira a aspirar peculiaridades da infância que pudessem
me ajudar a abordar a criança de uma forma ainda incomum. De fato
fui apresentada a uma literatura instigante que mistura potências tanto
nas linhas bem escritas de Riggs, como nas imagens que fomentam
a curiosidade a cada página, em que aparecem.

A história contada em meio a Segunda Guerra, com detalhes
fantásticos e o ar sinistro, fala de um orfanato localizado em uma ilha
distante.
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Este orfanato abrigava crianças, supostamente excluídas, por
possuírem em seus corpos diferenças grotescas demais para estarem
no meio social comum. Crianças com os pés tortos, cuspidoras de
fogo, flutuantes e com cabeças animalescas. Do real ao fictício, o que
mais me chamou a atenção nessas histórias foram as normativas que
colocamos nas crianças, demarcando fases, (como a infância pensada
como falta, controle e tutela), e como são tratadas as crianças que não
se encaixam nesses rótulos construídos pelos adultos.

Com o intuito de fazer movimentar o conceito de devir-criança na
tese, busquei investigar em que infâncias a criança está inserida e
como essas infâncias podem comprimir aquelas crianças que vazam da
normativa, as ditas ‘crianças problemas’, que não se calam diante das
regras. São as crianças arteiras, crianças desterritorializadas, crianças
‘não recomendadas’ (GALLO; RODRIGUES, 2018).

Ao relacionar a literatura e os modos de pensar a criança, lembro-me
como é produzir algumas tocas de coelho em ementas de disciplinas.
Quando fui professora substituta do curso de Artes Visuais da UFSM,
uma das disciplinas da qual era responsável foi a de Arte na Infância e
Adolescência (disciplina do curso de Licenciatura), onde tratávamos
de questões pertinentes à formação educativa.

Nos dois anos que atuei como docente nessa disciplina, propus aos
acadêmicos uma brecha na programação da disciplina, o que foi bem
recebida por cada turma, diferente a cada semestre.
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Assim, lancei a proposta de trabalharmos com o livro ‘O Pequeno
Príncipe’, de Antoine de Saint-Exupéry, como interlocutor nas aulas. A
ideia era a seguinte: no momento inicial da aula, estudaríamos o texto
programado previamente, seguindo a ementa, e no segundo momento
da aula, um estudante ficaria responsável pela interlocução com o livro
de Saint-Exupéry.

A problemática da proposição era escolher um planeta (ou um
fragmento do texto que fosse relevante para si), e relacioná-lo com a
literatura, a infância e a educação. Sugeri também, que nessas
apresentações, pudesse conter um pouco da produção de arte, advinda
dos ateliês principais de cada acadêmico, para que o pensamento de
fabricar-se em meio a conceitos, escritas, imagens fosse efetivo na
educação e na arte.

Fiquei surpresa ao observar a variação de relações que ocorreram entre
estudantes e literaturas, e o quanto quanto foi possível ‘esburacá-la’,
pois poderia facilmente cair em uma leitura de senso comum, com
noções já despotencializadas. Alguns recriaram partes do livro com
desenhos, outros realizaram pinturas e colagens. Mas todos eles
conseguiram, de alguma maneira, fazer gaguejar as linhas dessa
história tão famosa.

O que me fez questionar:
O que eu quis com a literatura enlaçada à educação? 

O que subtraí das histórias que escolhi ler e reler? 
O que desordenei? E para quê? 
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César Leite (2011) escreve que um texto de percurso infância não
representa a infância, mas a apresenta, mostra-a. Abre e não fecha.
Não é interno, mas ex-posto. Um texto infantil dessa ordem corre
riscos, é um texto que ‘corre’.

Correr riscos, ou correr qualquer outra coisa é
detalhe, o que fica é que o texto corre, circula e
precisa fazer circular. A opção é correr. Correndo
olhos, correndo letras, correndo ideias o texto corre
da seguinte forma: corre com outros textos, de
outrem e meus. Corre com trabalhos, de outrem e
meus. Corre por partes, corre por fragmentos. O
texto corre por... (LEITE, 2011, p. 25).

Corremos tantos riscos ao encararmos coletivamente abarcar o
principezinho em nossas problemáticas. Corremos tanto, que muitas
vezes ele nem aparecia, nem era protagonista. Construímos uma
constelação de fragmentos espaciais a partir de frases do livro,
respondemos perguntas em restos de papéis aquareláveis que
formavam um grande universo ao final e esmiuçamos diálogos para
pensar por que “os adultos gostam [tanto] de números” e por que
nunca perguntam se você “coleciona borboletas” (SAINT-EXUPÉRY,
2015, p. 25).

Explorar esta literatura construiu muitas pontes, labirintos, percursos
possíveis com os modos de percepção da infância, pois o livro tem
como personagem uma criança, mas que ao mesmo tempo trata de
tantas outras potências, que não foi preciso centrar-se somente nele.
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Dialogamos sobre a forma das ovelhas, a delicadeza da cobra, a
intensidade da rapozinha e a rosa, tutelada pela grossa redoma de
vidro. Foram muitas discussões concebidas a partir da problemática
literatura/infância/educação que, muitas vezes, o tempo acabava
afogando (e faltando).

Eu, que já vinha pensando no que pudesse produzir com a tese, ficava
à espreita do que fosse possível capturar, relacionando os conteúdos
programáticos a este desvio, tropeço da ementa da disciplina para
pensar que aprendemos por outros meios, com outras linguagens, com
o esbarrar de uma ideia sem pretensão, mas que produziu muitas
problematizações.

Sempre assumi que a literatura era um dos meus focos da tese.
Procurava, nos espaços que atuei como docente, fazer acordos, propor
ideias que despertassem interesse nos estudantes que faziam trocas
comigo. Foi fabulando com estas propostas que produzi o projeto
‘Contos Urbanos’ com os estudantes do EMEF Pão dos Pobres (Santa
Maria), escola municipal que trabalhei no ano de 2015.

O que foi proposto, desta vez, era que eles construíssem um conto a
partir de uma imagem do artista britânico Banksy. Após a apresentação
e discussão sobre as obras do artista, cada estudante escolhia um ponto
para originar sua escrita que era livre no quesito de tamanho, gírias,
temas abrangentes e rimas. O mais surpreendente foi a troca das
turmas, promovendo leituras e apresentação dos textos pelos
estudantes.
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Com os resultados desse trabalho, compreendi o quanto é possível a
aprendizagem por meio de relações próximas às que os estudantes
têm. Alguns dos textos produzidos em sala de aula foram apresentados
na semana literária da escola, chegando aos professores de português e
literatura. Sabendo das costuras que propus com Banksy, as
potencialidades de cada escrita foram surgindo pelo que é
reconhecível por eles, pela produção de sentidos.

Talvez o interessante de trabalhar com a literatura, seja o magnetismo
que esta carrega, instigando os leitores mais fervorosos. Além disso, o
que a literatura de potência infante apresenta, como já mencionei com
os contos dos irmãos Grimm, é a magia de personagens que dão forma
ao que é supostamente impossível, como animais falantes, chuva
colorida e árvores que andam.

Por trabalhar com o conceito de fabulação, sempre atentei a
problematizar referências que se relacionassem com os discentes e que
pudessem despertar curiosidades incomuns. Foi desta forma que
encontrei uma reportagem que se tornou disparador de uma das aulas
sobre a infância e adolescência, já mencionada anteriormente no texto.

“O lado sombrio dos Contos Infantis”, escrita por Karin Hueck,
reportagem publicada na edição de novembro de 2016 da Revista
Super Interessante, foi um dos disparadores para pensar questões sobre
a inocência normalmente destinada às crianças e como esta se
relaciona com os seus processos de aprendizagem nas instituições
escolares.
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Também contribuiu para problematizar o que já vinha tratando no
começo deste capítulo, sobre a origem dos contos e fábulas, e como
estas histórias foram se construindo e se espalhando oralmente em
diferentes lugares do mundo. Se observarmos o escopo do que vem
sendo produzido na literatura contemporânea, no cinema, nas séries de
televisão e algumas criações de artistas visuais, é possível afirmar que
os contos de fadas podem ser grandes fontes problematizadoras.

Um exemplo é a série Once Upon a Time, uma produção da televisão
norte-americana estadunidense de Adam Horowitz e Edward Kitsis.
Estreou em 2011 e terminou em 2018, sendo transmitida na emissora
ABC. A série possui uma temática fantástica, onde seus personagens
saíram dos contos de fadas, mas desmontados de seus papéis já
conhecidos, desmistificando a noção do ‘felizes para sempre’ ao final.

Na produção, que se passa nos dias atuais, a branca de neve tornou-se
professora do ensino fundamental, e o príncipe encantado está em
coma, preso a uma cama de hospital. A narrativa conta que foi lançada
uma maldição nestes personagens e, por isso, foram trazidos ao mundo
real, tendo suas memórias originais roubadas por esse poderoso
feitiço.

Foram o total de sete temporadas, misturando personagens de contos,
desordenando suas características e quebrando com o dualismo entre o
bem e o mal. Ao trazer a literatura para esta outra linguagem, é
possível oportunizar um outro olhar para estes personagens, de
percepções mais abertas, inusitadas, inéditas.
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“Certa vez, os filhos viram o pai matando 
um porco. Quando eles foram brincar à 

tarde, uma criança disse à outra: ‘Agora 
você é o porquinho e eu sou o açougueiro’. 

Assim, ela pegou uma faca e a enfiou na 
garganta do irmãozinho. A mãe, que estava 

no andar de cima e dava banho ao caçula, 
correu para baixo ao ouvir o grito do filho. 
Quando viu o que tinha acontecido, puxou 

a faca da garganta do filho e, no meio de 
sua raiva, a enfiou no coração da outra 
criança, a que antes era o açougueiro. 

Então correu para cima para ver o bebê na 
banheira, mas ele tinha se afogado. Ela 

entrou em desespero, se encheu de medo 
de jamais se consolar da tristeza e acabou 

se enforcando. O pai, quando chegou do 
campo e viu tudo o que havia acontecido, 

morreu logo em seguida”

Irmãos Grimm
Conto retirado da Revista Super Interessante

Edição 367, novembro de 2016
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Ao dar continuidade no remexer das literaturas, Alice,
Coraline e Chapeuzinho Vermelho foram personagens
que bagunçaram um tanto a pesquisa com suas
‘danças’. A menina da capa vermelha vem com seu
apelo visual e potentes imagens pop up da produção
de Louise Rowe, que apresenta linhas de um
conto já conhecido, mas reinventado pelo convite
que as imagens saltitantes fazem durante a visita ao
livro, e aparece pelo texto nos detalhes de algumas
fotografias. Coraline, de Neil Gaiman, por já ter sido
protagonista na dissertação de mestrado (BARIN,
2015), apareceu de maneira mais discreta, mas
sempre costurando botões aqui e ali. Já Alice, me
tomou quase por inteira, mostrando-me como é
arrebatador seu país das maravilhas.
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Em minha dissertação de mestrado intitulada ‘Afetos de um mundo
secreto: fabulações de uma formação docente’ (2015), trabalhei com
diários pedagógicos, relacionados com o filme Coraline e o Mundo
Secreto (2009), e amparei-me na fabulação como experimentação
para a invenção. Não pretendi dar continuidade à pesquisa de
mestrado de forma temporal nesta tese de doutorado, mas bebi de
alguns fragmentos para pensar outras possibilidades a partir da
própria fabulação.

Revisitar uma pesquisa produziu alguns questionamentos que
trouxeram desconfortos e, por vezes, certa ansiedade. Minha
dissertação foi defendida há quatro anos e os movimentos que fiz
ainda tocam nas fronteiras da escrita feita no mestrado. Acredito
que irei folhear repetidamente minha ‘antiga’ escrita, com
pretensões nem um pouco medidas. Mesmo descrente, estou disposta
ainda a me afetar, enredar-me nessas linhas, pois afinal, como citei
na dissertação: “não há literatura sem fabulação” (DELEUZE, 2011,
p. 14), e nesta tese o que não faltou foi fabulação e literatura.

Usar esta multiplicidade de artefatos possibilitou movimentos em
diferentes literaturas, sem a preocupação com a cronologia do
que estava sendo contado. Nada impede que o ato de criar sirva-se
de distintos fragmentos para formar um, e esse um, escorra em outras
tantas bifurcações para a produção de muitos.

Além das maçãs envenenadas, por que não preencher a
cesta  de  passeio  com  pequenas  conchinhas  e  sacos  

com  peixinhos dourados dentro? 
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Por  que  não  vestir  o  lobo  com  uma  capa vermelha, 
levá-lo ao piquenique regado de sopa de tulipas e rosas, 

ao invés de forçá-lo a uma refeição carnívora na 
casa da vovó? 

E pensar que a vovó poderia parar em um manicômio em uma ilha
distante, onde as enfermeiras seriam belas sereias do mar.
Fabricariam remédios com gosto agudo de violinos e amargos
acordes de violões marinhos. Desmontar histórias pode vir a
potencializar a fabulação, não somente no momento da escrita e da
leitura, mas do ensinar e aprender em meio a tantas invenções e
tantas literaturas.

Por esmiuçar este mundo das maravilhas, tão vivo em minhas
memórias, que esparramei Alices em todo meu percurso de tese, e
com aval para beber o que quisesse, tomar tamanhos que bem
desejasse. Assim, como aparecer como mandante ou nas entrelinhas,
Alice aceitou meu convite e acabei abraçada por suas instigantes
potências.

Seria quase impossível não tendenciar alguns dos disparadores
escolhidos, como já assumi antes. O país das maravilhas me
encantou e, é de forma explícita que busquei diferentes referências
em relação a esta história de Lewis Carroll. Já pensava Alice, ao
espiar o livro que a irmã lia ao seu lado, sentada embaixo da árvore:

“De que serve um livro;
Sem figuras nem diálogos?”

(CARROLL, 2009, p. 13).
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Engatinhar por um conceito... 
Engatinhar por uma infância...



Ao pensarmos no olhar da criança, nos detemos em como elas

enxergam o mundo que as cercam, que experiências produzem com
ele e como reinventam situações dentro deste mundo. A infância
pensada por este outro viés, como potência, resistência (LARROSA,
2015), mergulha em um mundo que se fabrica com a fabulação e em
devir.

O conceito de devir-criança perpassa pelo rompimento de
segmentações e estratificações fixas. As minorias quebram as
percepções de centralidade, gotejam no sistema anárquico, são os
negros, mulheres, crianças. Assim como existe em todos nós o devir-
mulher, quer sejamos masculinos ou femininos, o devir-criança
movimenta-se em nós em diferentes fases da vida, independente da
idade.

“É o devir que faz, do mínimo trajeto ou mesmo de uma imobilidade
no mesmo lugar, uma viagem; e é o trajeto que faz do imaginário um
devir” (DELEUZE, 2011, p. 88). Podemos pensar o devir como um
movimento constante de afetos, linhas de fuga, onde um
“acontecimento interrompe a história, a revolucionam, criam uma
nova história, um novo início. Por isso, o devir é sempre
minoritário” (KOHAN, 2007, p. 92).

Os encontros impulsionados pelo devir-criança abrem caminhos
para sair de normas fixadas, majoritárias ao nomear a infância ou o
ser infante.
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Quebrar com o ponto de vista de que a infância é a ‘fase do aprender’
na qual deve-se seguir a risca uma conduta determinada pelos
adultos ao redor, absorver ensinamentos a fim de tornar seus saberes
desenvolvidos de maneira técnica e linear. Romper com os
pressupostos de que a infância é simplesmente uma etapa da vida
inocente, que necessita ser moldada e adaptada para experiências
futuras.

Ao focar a infância somente pela normativa de produção de sujeitos
úteis para a sociedade e limitarmos suas experiências, recolocando-a
na ordem histórica cronológica, pensamos as crianças em um padrão
imutável, imóvel. Fabricamos sujeitos para serem governados e
gerenciados por padrões pré-determinados e estancamos qualquer
possibilidade de invenção.

Na contramão do que se apresenta, vestimos-nos da resistência para
experimentar outras maneiras de encarar e se relacionar com a
infância, em temporalidade e em potência. Ao olhar a infância no
dinamismo das minorias, que não se definem por número ou
quantidade, mas são minorias porque não se encaixam em um modelo
formatado, fechado. Ao produzir potências como elemento ativo
para revolucionar fabulações, construímos outros (entre) meios e
outras histórias.

“A infância, entendida como um outro, não é o que já sabemos, mas
tampouco é o que ainda não sabemos” (LARROSA, 2015, p. 184).
Engatinhamos em um solo que não se limita a fronteiras quando
falamos de devir-criança.
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O que ainda não sabemos designa o enunciado do que escorre pelas
bordas, o que costura pontos que estão fora de seus limites. Assim,
ao compreender o encontro em devir e ao esgotar trajetos,
invencionar territórios, exploramos o que pode sair do óbvio, do já
conhecido.

Optei por experimentar na escrita da tese potências do devir-
criança, pois não gostaria de tratar da infância como uma fase
inocente e de controle. Sabemos que a infância foi inventada pelos
adultos para colocar as crianças sob sua tutela, para deixá-las em
segurança, para que não pudessem desviar-se (GALLO;
RODRIGUES, 2018).

O que não excluiu explorar uma infância que foge do que se destina às
crianças em sua menoridade, uma criança que não é produzida por
estatutos criados por adultos e para preparação da vida adulta.

A criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer:
explorar meios, por trajetos dinâmicos, e traçar o
mapa correspondente. (...) O trajeto se confunde
não só com a subjetividade dos que percorrem um
meio mas com a subjetividade do próprio meio,
uma vez que este se reflete naqueles que o
percorrem. O mapa exprime a identidade entre o
percurso e o percorrido. Confunde-se com seu
objeto quando o próprio objeto é movimento
(DELEUZE, 2011, p. 83).
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Dar saltos em mapas de memória para explorar percursos que se
formam a cada movimento, sempre diferentes, sempre outros.
Esses outros, nada mais são que a reinvenção de histórias, versões
mágicas de situações corriqueiras, o retorno ao mesmo, mas que
nunca é igual. É sempre invenção de novos sons, de cores inéditas,
de personagens que há pouco tempo nem existiam. O mapa da
criança se faz nesse emaranhado de elementos potentes que voltam
em narrativas descontínuas, abertas, em devir.

Uma criança constrói nesses mapas um mundo com
possibilidades infinitas de mudanças, de variações. Elabora
criações a partir da repetição e da diferença (DELEUZE, 2009),
intensificando encontros e descobrindo diversos elementos
fabuladores, sendo esses repetidos e reinventados a cada salto dado
na memória. Não produzem alusões a mundos utópicos, mas
recriam seu próprio mundo, em sua própria realidade, com os que
os cercam e com o que têm.

Ao usar o artigo indefinido um e uma, reiterei na escrita
multiplicidades presentes em um singular. Não se trata de ‘a’
criança ou ‘a’ infância, mas sim de uma criança múltipla, de um
adulto que é formado por plurais. Assim fazemos o movimento
aberto de pensar esse encontro entre um adulto e uma criança, uma
criança que saltita, dança e abre portas para a invenção e um adulto
que salta em diferentes tempos e memórias.
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As crianças se exprimem assim, um pai, um corpo,
um cavalo. Esses indefinidos frequentemente
parecem resultar de uma falta de determinação
devido às defesas da consciência. (...) Contudo, o
indefinido não carece de nada, sobretudo de
determinação. Ele é a determinação do devir, sua
potência própria, a potência de um impessoal que
não é uma generalidade, mas uma singularidade no
mais alto grau: por exemplo, ninguém imita um
cavalo, assim como não se imita tal cavalo, mas
tornamo-nos um cavalo, atingindo uma zona de
vizinhança em que já não podemos distinguir-nos
daquilo que nos tornamos (DELEUZE, 2011, p.
88).

A potência da criança cria muitos outros em um único sujeito,
transborda identidades para mover-se no campo da invenção,
utilizando-se da impessoalidade para nunca parar de girar a roda em
devir. São os afetos disparados pelo devir-criança, de ser sempre
muitos, sempre diferentes, repetir-se na diferença.

A criança torna-se singular em sua própria construção. Ao reinventar o
cachorro eufórico, dando latidos altos e desordeiros, ou ao curvar-se
para experimentar ser uma velhinha indo à feira, a criança torna-se
outra nela mesma. E mesmo retornando a personagens já elaborados,
discorre em sua invenção novos gestos, novos tons de voz, por vezes,
novos nomes e características, sempre outros.

Ao experimentar esta pesquisa, pude pensar em quantos somos ou
tornamo-nos durante um só dia. Os dias repetem-se infinitamente,
iguais em sua estrutura de tempo, mas sempre diferentes em
particularidades.
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Um dia chove, outro faz frio, em alguns abre sol. Reagimos
diferentemente a cada dia, mesmo que nossa rotina seja fixada em
horários e ambientes. Assim, derivamo-nos em muitos e o tempo
todo.

Ao possibilitar visualizar múltiplos docentes em nossas memórias,
oportunizando a reinvenção de experiências vividas, ao remexer
nestas potências. Não usamos as mesmas fórmulas para resolver
diferentes problemas, mas talvez reinventemos as mesmas estratégias
para tomar os problemas de modo diferente. Pensar no devir-criança
para ajudar-nos a produzir outros questionamentos numa sala de
aula, ao ler um livro ou ouvir um estudante.

O devir-criança é o próprio múltiplo da criança em devir. Movimento
de pura intensidade. A criança, quando brinca, não se preocupa com
o erro, com as fronteiras de limites, afunda-se na inconsciência do
ato de inventar. “Criança que não tem ainda um passado para negar e
que brinca, na sua feliz cegueira, entre as balizas do passado e do
futuro” (NIETZSCHE, 2005, p. 71).

Devir-criança é o movimento contínuo, sem passado nem
presente, só anseia pelo novo, pela invenção. É fissura aberta em
meio a liberdade, acasos, despretensões da vida. Não é possível
acioná-lo, pois ele nos abraça no acontecimento, por um som ou
cheiro ou imagens. “Um devir é algo ‘sempre contemporâneo’,
criação cosmológica: um mundo que explode e a explosão do
mundo” (KOHAN, 2007, p. 95).
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Nomes devem significar algo?
Perguntou Alice, em dúvida.

- Claro que devem –
respondeu Humpty Dumpty
com uma risadinha. – Meu

nome significa meu formato –
e é um belo formato diga-se

de passagem. Com um nome
como o seu, você poderia ter

quase qualquer formato

(CARROLL, 2015, p. 77).



Quando decidi pensar na tese e nas potencialidades do devir-
criança e da infância, percebi que se tratava de observar as crianças
em si, como sujeitos fabricantes de argumentos, desejos, sonhos
e invenções. Mexericar nos desvios pelos quais as crianças se
permitem transitar, percebendo o tempo como duração. Ao
vasculhar no que já fomos, no que somos e como vamos agir ao
nos produzir diante das vivências da vida, somos impulsionados
por potências fabuladoras.

O conceito de devir-criança nada tem a ver com a fase primeira da
vida, a infância vista de maneira incompleta. Trata-se de construir
encontros com intensidades, zonas de vizinhanças para
potencializar a invenção. “Não imitar o cão, mas compor seu
organismo com outra coisa, de tal modo que se faça sair partículas
que serão caninas em função do movimento e repouso”
(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 69).

A criança, nesta perspectiva, é molecular, constrói relações de
vizinhança molecular nas quais suas multiplicidades se misturam.
A criança não vira cachorro quando brinca latindo, mas inventa
outras relações de ser e estar com aquilo que ela reconhece, com a
brincadeira em si. Deleuze problematiza o tema da inocência
em ‘Nietzsche e a filosofia’ e afirma que a inocência é a verdade do
múltiplo (1976). A inocência está ligada ao conceito de devir-
criança, pois não reconhece o erro como possibilidade,
mergulhando no acaso ativo de invenção.
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“A inocência é o jogo da existência, da força e da vontade. A
existência afirmada e apreciada, a força não separada, a vontade não
desdobrada” (DELEUZE, 1976, p. 19). A capacidade de afirmação
plena da vida, em que se diz mais sim do que não, em que o negativo
fica de fora do mundo das brincadeiras. Diferente da ingenuidade,
que remete muitas vezes ao “infantil no sentido adulto da palavra,
tentando se definir pelo desprezo e desconhecimento dos valores que
tentam hegemonizar e dirigir o mundo” (HENZ, 2009, p. 156), a
inocência tem em si o esgotamento e o esquecimento em força ativa.
O fluxo inocente afirma a potência da fabulação e contribui com o
acaso, com a despretensão, a imprevisibilidade.

A negação pode impedir experiências potentes, uma vez que paralisa
a mudança, não deixa ir adiante. Não existe o impossível nessas
intensidades e espaços crianceiros, pois se trabalha com a afirmação,
expandindo assim a liberdade.

A criança não se pode antecipar, nem se projetar,
nem se idealizar. A criança não cumpre nada, não
realiza nada, não culmina nada, é um limite, uma
fronteira, um salto, um intervalo, um mistério. [...]
A liberdade é a experiência da novidade, da
transgressão, do ir além do que nós somos, da
invenção de novas possibilidades de vida (LEITE,
2011, p. 103).

A criança, muitas vezes, permite-se viver as experiências como
acontecimento, como modo de interação com a realidade, que nunca
se fecha ou se faz de forma homogênea.
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As brincadeiras são condições levadas a sério pela criança, pois
designam uma vida e o tempo de vida propriamente ditos. A criança
apodera-se deste tempo de invenção, experimentando diferentes
mundos, modos e jogos. A ação potente, sendo a liberdade dessa
criança, que não é somente o sujeito que ziguezagueia, brinca, corre
e pula. A criança vive o pulo, a corrida, o ziguezague, a liberdade.

As brincadeiras das crianças guardam, em si, não
experiências vazias e homogêneas, mas
virtualidades e heterogeneidades; fogem do tempo
e indicam abertura a outra noção de tempo, que
irrompem no vazio da experiência produzindo um
espaço de sensações (LEITE, 2011, p. 85).

Para as crianças, as brincadeiras não são do âmbito da substituição,
pensando que se brinca agora de um jeito, depois de outro. Os
espaços das brincadeiras, na visão das crianças, são de outra ordem,
pois acontecem em movimentação contínua, desterritorializando a
todo o tempo suas percepções.

Deleuze e Guattari (2012a), em Mil Platôs vol. 5, discorrem sobre as
teorias do jogo de xadrez e o go, relacionando-os com o Estado e a
máquina de guerra. A ideia não foi pensar estes conceitos de maneira
ampla na tese, e sim atentar para as potencialidade do jogo go.

O Estado opera por binarismo, procede por Um-Dois, no qual se forma
uma dupla articulação que faz do aparelho do Estado um estrato.
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Enquanto isso, a máquina de guerra parece irredutível ao aparelho de
Estado, anterior a seu direito, exterior a sua soberania: ela vem de
outra parte. “Não se reduz a um dos dois, tampouco forma terceiros.
Seria antes como a multiplicidade pura e sem medida, irrupção do
efêmero e potência da metamorfose” (DELEUZE; GUATTARI, 2012,
p. 13).

O que intentei problematizar foram as relações do devir que fogem
completamente das repartições binárias, pois ultrapassam os limites
dessa dualidade, como exemplo do devir-mulher, devir-animal, devir-
criança. Os autores exemplificam com as teorias dos jogos a
correspondência do Estado (espaço estriado) e da máquina de guerra
(espaço liso).

O xadrez é um jogo de Estado, ou de corte; o
imperador da China o praticava. As peças do xadrez
são codificadas, têm uma natureza interior ou
propriedades intrínsecas, de onde decorrem seus
movimentos, suas posições, seus afrontamentos.
Elas são qualificadas, o cavaleiro é sempre um
cavaleiro, o infante um infante, o fuzileiro um
fuzileiro (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 13).

O jogo de xadrez também pode ser uma guerra, mas é uma ação
codificada com estruturas regradas, imutáveis. A linha de frente será
composta pelas mesmas peças, assim como a retaguarda. Ele é
interiorizado, preso aos mesmos movimentos, possível de ser previsto.
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Já os peões do go podem ser pastilhas, grãos, pedrinhas encontradas
pelo chão, ‘simples unidades aritméticas’, cuja função será sempre
anônima, coletiva ou de terceira pessoa (DELEUZE; GUATTARI,
2012). O jogo go não possui linha de frente, pois qualquer peça pode
cumprir esta função, distribui-se em um espaço aberto e é imprevisível
quanto às suas jogadas, pois não possui nem partida, nem chegada.

Os peões do go são os elementos de um
agenciamento maquínico não subjetivado, sem
propriedades intrínsecas, porém apenas de situação
[...]. Um peão do go tem apenas um meio de
exterioridade, ou relações extrínsecas com
nebulosas constelações, segundo as quais
desempenha funções de inserção ou de situação,
como margear, cercar, arrebentar (DELEUZE;
GUATTARI, 2012, p. 14).

Assim, os peões do go podem, sozinhos, dar fim a uma partida,
perpassando por todo o tabuleiro, por infinitas posições. O jogo de
xadrez fica preso aos códigos que suas peças têm que obedecer, para
proteger a rainha e o rei, mas em um espaço limitado, fechado. Penso
talvez que Alice gostasse de jogar o go, pois adorava fantasiar-se e
‘imitar’ os peculiares personagens que encontrara no país das
maravilhas.

E observou ela, que o jogo que estava acontecendo dentro da sala de
espelhos, apesar de conter um rei, uma rainha e torres e cavalos, não
lhe parecia seguir ‘códigos’ exatos, como acabamos de ver que o jogo
de xadrez limita.
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Tinha até um vulcão, baforando fumaça em meio ao tabuleiro.
Estranho se não viesse de Carroll, pois seus personagens, mesmo
firmando algumas características (físicas e psicológicas) na história,
sempre surpreendem com atitudes inusitadas, impensadas para o leitor.

A criança não se delimita ao tabuleiro de xadrez. Ela necessita ser go,
mesmo sem perceber. Recordo-me da frase de uma estudante de seis
anos, em meio a uma comemoração temática que ocorreu depois de
uma aula. Veio até mim, um pouco chorosa, e disse:

“Profi, não quero ser bruxa!”. Eu, escorregando 
absurdamente em um dualismo, falei: “Ah, então você 

pode ser a fada, sem problemas” e ela, ao me responder, 
com uma careta: 

“Não! Eu quero ser eu mesma hoje”. 

Acredito que o fragmento anterior queira dizer muito sobre observar
as crianças, a maneira como elas constroem suas brincadeiras e como
experienciam a infância como acontecimento. Aprendi, com todo este
percurso de tese, a não codificar meus pensamentos em relação a
aprendizagem, nem a prender-me nas respostas de ‘certo ou errado’.

A educação pode ultrapassar este limite. Necessita quebrar as barreiras
de um espaço fixo, imutável. Precisa ouvir com atenção, olhar com
atenção para estes intercessores, para estes detalhes, para as potências.
Dar possibilidades de pensar a invenção, oportunizar a fabulação, o
ato de fabular.
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Fragmentos de memória... 
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Os saltos na memória surgiram para alargar um tempo por vir,

como encontro potente, movimento, saltos em um tempo não
cronológico que movimentaram o devir-criança. “Não se escreve
com lembranças de infância, mas por blocos de infância, que
são devires-criança do presente” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.
198).

A memória seria algo da ordem da descoberta, da
recuperação, da rememoração, em suma, algo da
ordem do não inventado, da des-invenção. Ao
contrário, a invenção parece indicar algo novo,
que se inicia, que começa, portanto, impossível de
ser lembrado. A invenção seria algo da ordem da
des-memória e a memória algo da ordem do não
inventado. Se algo é inventado não poderia vir da
memória; se algo vem da memória não poderia ser
inventado. A memória e a invenção andariam em
direções contrárias, encontradas, desentendidas
(KOHAN, 2004, p. 56).

Kohan menciona que é diante do impossível que novos pensamentos
podem vir a surgir, e que a invenção pode se dar a partir de algo
ilógico, como a contradição. Pensamos a memória em uma outra
ordem, que não aquela do resgate de um todo, saudosista,
sucessiva, cronológica. Podemos mergulhar em uma memória que
venha aos pedaços, que saltita em diferentes tempos, que brinca
com o passado, com o presente e com o futuro. Uma memória curta,
memória involuntária (DELEUZE, 2006).
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A memória fragmentada, potente, faz sobrevoos em um passado que
se alarga, que se atualiza e produz invenção no mais contraído
presente. Memória que caminha com a fabulação, que constrói outros
territórios, outros começos e invenciona diferentes percursos.

Ao entendermos que a fabulação pode ser um lugar ativo da
invenção, pensamos o quanto de verdade existe em memórias
inventadas. Para Kohan, a “invenção é a produtora e condição de
possibilidade da verdade” (KOHAN, 2004, p. 58), não existe nada
verdadeiro que não seja inventado, ou que a condição da verdade
existente seja somente a invenção.

Sendo assim, pela escrita do poeta Manoel de Barros, a memória
seria pura invenção. E se focarmos na produção de narrativas
infantes, suas escritas voam, mergulham, pulam de galho em galho,
mas nunca deixam de produzir verdade, ou verdades. Assim pode ser
a criança, ao voar sobre uma memória que aciona potências
crianceiras, atualiza blocos de sensações. Essas memórias
constituídas de fragmentos, “nos dá a eternidade, mas de tal forma
que não tenhamos a força de suportá-la mais do que um instante,
nem o meio de descobrir-lhe a natureza” (DELEUZE, 2006, p. 59).
Uma memória que nunca ocupa um ponto extremo e sim um lugar
central, vem em estilhaços de tempo, como imagem instantânea da
eternidade (DELEUZE, 2006). A memória aqui pensada, alarga o
tempo em duração, permitindo brechas para os devires que surgem
desse giro constante.
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Bergson viu que a memória era uma função do
futuro, que a memória e a vontade eram tão-só uma
mesma função, que somente um ser capaz de
memória podia desviar-se do seu passado, desligar-
se dele, não repeti-lo, fazer o novo. Assim, a
palavra ‘diferença’ designa, ao mesmo tempo, o
particular que é e o novo que se faz. A lembrança é
definida em relação à percepção da qual é
contemporânea e, ao mesmo tempo, em relação ao
momento seguinte no qual ela se prolonga
(DELEUZE, 1999, p. 114).

É com essa memória que vasculhamos fragmentos. O passado se
conserva em si, assim como se prolonga no presente, sendo o mesmo
que dizer que o momento seguinte aparece sem que o anterior tenha
desaparecido (BERGSON, 2005). Utilizamos dessa contração de
tempo para fazer coexistir um tempo de memória fragmentada, dado
ao presente por vir.

Na tese potencializei os elementos disparadores da escrita, em
estados remotos da memória, para trazê-los para o presente, de forma
que não se tornassem simplesmente um relato de algo vivido no
passado. Vasculhei essas memórias a partir do entendimento que a
mistura de um tempo coexistente de passados/presente apontam para
um futuro ainda inexistente.

A memória fragmentada parece, em princípio, basear-se na
semelhança entre duas sensações, entre dois momentos: o atual e o
antigo.
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De modo mais ampliado, a semelhança 
nos remete a uma estrita identidade:

identidade de uma qualidade comum às 
duas sensações, ou de uma sensação 

comum aos dois momentos, o atual e o 
antigo. Assim, acontece com o sabor: 

“dir-se-ia que ele contém um volume de 
duração que o estende por dois 

momentos ao mesmo tempo. Mas, por 
sua vez, a sensação, a qualidade 

idêntica, implica uma relação com 
alguma coisa diferente” (DELEUZE, 

2006, p. 56).
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Essa memória fragmentada procura emergir sabores, sons inéditos,
sentimentos sempre em constante funcionamento. Também
chamada de ‘memória curta’, essa memória acontece sempre em
condições de descontinuidade, multiplicidade e ruptura
(DELEUZE; GUATTARI, 2011).

“A memória curta é de tipo rizoma, diagrama, enquanto a memória
longa é arborescente e centralizada” (DELEUZE; GUATTARI, 2011,
p. 35). A primeira, entende o esquecimento como processo, explosão
de fragmentos, bloco de sensações. É feito rizoma coletivo, temporal
e nervoso e não pode ser confundida com o instante.

Desta maneira, quando utilizei da memória fragmentada ou curta
para pensar meus disparadores, não fiz menção somente a
decalques, fotos ou imagens antigas que narraram uma história
passada, mas pensei o quanto isso aumentou minha potência de agir
diante da escrita e como foi possível instaurar com essas lembranças
outras potências.

Bergson questiona: “o que é uma lembrança de que a gente não se
recorda? (...)”; já “Proust coloca desta maneira a questão: como
resgataremos o passado tal como é em si? É a pergunta que a
memória involuntária responde” (DELEUZE, 2006, p. 56).

Como podemos rememorar elementos e fazê-los durar, para que estes
se tornem corpo, matéria de invenção na pesquisa? E como usar tais
corpos no transporte para a produção de territórios inventivos na
educação, com as filosofias da diferença?
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Como fazer com que as sensações passadas se prolonguem até os
limites do presente imersos nestes tempos inseparáveis?

Podemos pensar que assim construímos uma memória que se
produz aos poucos, sempre se deslocando, transitando para lugares
onde possa se reinventar de outras formas, em diferentes espaços. “O
essencial é a diferença interiorizada, tornada imanente”
(DELEUZE, 2006, p. 57). Este foi o sentido de trabalhar com uma
memória que desperta potências, pois ela toma para si dois elementos,
dois tempos diferentes e os envolve, faz relações para que se tornem
inseparáveis em um novo tempo, e para que nunca se repitam, para
que esse outro tempo se estabeleça sempre diferente.

Quando lancei a proposta de esmiuçar experiências passadas, procurei
disparadores que fizessem a memória ser pensada de diferentes
maneiras e em diferentes espaços, que dessa memória inventada se
pudesse operar potências capazes de deixar questionar a noção de
tempo, situações cotidianas e contextos ao serem postos em contágio
às vivências de outrora.

Nada disso seria possível, ou seja, esse transitar no tempo, se não
fossem as teorias de Bergson para o tempo como duração.
“Quanto mais aprofundarmos a natureza do tempo, melhor
compreenderemos que a duração significa invenção, criação de
formas, elaboração contínua do absolutamente novo” (BERGSON,
2005, p. 12). Cada novo movimento de atualização da memória, cada
tempo revisitado se transforma no conjunto da nossa ‘memória’ ou da
nossa ‘duração’.
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A duração interior é a vida contínua de uma memória que
prolonga o passado no presente, seja porque o presente encerra
distintamente a imagem incessantemente crescente do passado, seja
mais ainda, porque testemunha a carga sempre mais pesada que
arrastamos atrás de nós, à medida que envelhecemos. Sem essa
sobrevivência do passado no presente, não haveria duração, mas
somente instantaneidade (BERGSON, 2005).

Entre essas linhas de tempos, Schöpke afirma que para Bergson o
tempo real, a duração em si, “é um fluxo contínuo, indivisível, que se
conserva nele mesmo, uma vez que é eterno. Ele é, assim, a própria
vida, o próprio élan” (SCHÖPKE, 2009, p. 240). O élan vital é como
Bergson entende o tempo, é ligação, é esse tempo que sempre vem
costurado com a vida. O tempo, portanto, vem confundir-se com a
vida em si.
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Penso a memória como duração a partir de Bergson (2005),
para encontrar essa consistência para falar sobre memória e
lembrança e saltar entre múltiplas memórias, entendendo que o
passado não se coloca ‘atrás’, mas se faz sempre outro ao ser
acessado. Schöpke (2009, p. 225) elabora, a partir das teorias de
Bergson, que a duração é memória. E memória é consciência.
“A duração é, pois, o élan vital que faz com que o passado de um ser
se prolongue em seu presente – sendo este apenas o momento
mais contraído dessa memória” (SCHÖPKE, 2009, p. 225).

Somente pela duração pode-se passear por uma memória de
potências fabuladoras, alargando tempos e permanecendo em
constante deslocamento. A duração não é imóvel, rígida, inflexível.
Ela exige metamorfose para existir, para se construir; se não muda,
inexiste. Duração sem alteração não é duração. Necessita ser
pulsante, viva, e para Bergson, essa é a própria natureza da mudança,
da invenção.

Trabalhar com a diferença permite sempre essa volta a um outro,
nunca a um passado igual, com sensações idênticas, que nos permita
caminhar pela duração. Quando remexemos memórias de uma
infância, percebemos que essas retornam em potência, onde
lembranças poderiam fragmentar-se e perdurar novas memórias
eternamente, como um ciclo sempre pronto a se renovar. O bloco de
sensação se estabelece quando somos lançados nessas lembranças e
o que fazemos ou criamos com elas.
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Bergson (2005) afirma que o élan vital está presente em toda a forma
de vida e pode ser notado pelo esforço que as espécies fazem em se
manterem vivas na luta ativa pela vida. Penso uma resistência que
perpassa pelos âmbitos políticos/sociais/educacionais e em como as
minorias necessitam usar dessa resistência para continuar existindo.
Pergunto-me, não seria isso a própria fabulação em si?

Elo vital, o élan vital de Bergson, a vida em plena vida, o tempo
vivido, as experiências imediatas. A vida em constante metamorfose,
marcada pela imprevisibilidade, pela duração. “O organismo que
vive é algo que dura. Seu passado prolonga-se inteiro no seu
presente, nele permanece atual e atuante” (BERSGON, 2005, p. 16).
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Difícil falarmos de fabulação
sem falar de invenção, de
movimento de inventar-se e
reinventar-se. Os dois termos não
são sinônimos mas, a invenção
faz ramificações dentro da
fabulação. Durar no tempo
produz fabulação, movimentos
de invenção, elaboração contínua
do novo, desordenar-se para
produzir-se outro(s).



Bergson (2005) também associa a memória aos sonhos e sentidos, a
percepção sensível pela intuição. Difere a intuição da inteligência,
afirmando que a segunda serve para fabricar, é técnica, geométrica e
serve com o agir útil. Já a intuição diz da experiência de ‘ser e estar
vivo’, do movimento da própria vida. A inteligência é incapaz de fluir,
torna os momentos fixos, é ilusão. A intuição oferece outros sentidos à
percepção, é ‘aqui e agora’, impulsiona a criar algo novo.

O conhecimento intuitivo não descarta a razão, mas se utiliza dela para
produzir atos livres. É potência ativa que possibilita a invenção a partir
de uma força criadora. Se pensarmos na criança percebemos a intuição
em sentido exarcebado, manifestada de modo arrebatador em diversas
ocasiões.

Na vida prática, a inteligência consiste na eficácia
da satisfação de interesses materiais, estando atenta
à exatidão e às abstrações. A inteligência nesse
sentido reelabora as ideias preconcebidas (...). A
intuição, no entanto, leva em conta a duração, a
passagem do tempo, que é um dado da realidade
que consiste em um fluxo de criação no qual cada
momento é único (SILVEIRA, 2011, p. 31).

É importante lembrar que para Bergson, a criação é usada como
sinônimo de invenção. Cita o élan vital como um conceito do processo
evolutivo dos seres vivos, tanto no individual como no coletivo, e que
consiste na criação, ato de criar, produzir em meio a um constante
esforço de fazer surgir o novo. O ato criativo, para Bergson (2005) se
enraíza no movimento e na força desse élan vital, sendo puro ardor.
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Inserido no tempo como duração, o élan seria o atraso entre o tempo
e a escolha para a criação/invenção de algo inédito. O passado que se
conserva na memória e, neste caso, na potência da memória
fragmentada para inferir no presente e inventar possibilidades de
futuro. Bergson (2005) afirma que não há percepção que não seja
impregnada de lembrança e que todo passado (pensando que
este também pode ser da infância), pode ser matéria para um
possível potencial inventivo.

Bergson considera ainda que as coisas duram, mas também mudam,
pois não estão fixas nesse tempo coexistente. Inventamos o novo
com pressupostos do passado, mas nunca uma repetição, uma
cópia. A mudança está sempre em movimento e é constitutiva do
real.

“Inventar é a arte de achar (...) achar algo que não está lá, vai ser
feito” (HENZ, 2009, p. 147). Acionar movimentos de invenção é
movimentar-se para produzir algo que ainda não foi pensado, que
ainda não foi medido e nem mesmo premeditado. Ato ativo de
mudança contínua, chegando na fabulação.

A invenção, que tratei nesta pesquisa, foi a que aciona memórias de
potências fabuladoras sem avisos prévios, sem preparação. Uma
memória que é forçada, que se obriga a acontecer, e também vem
em fragmentos friccionados que nos abraçam e nos atravessam,
sem a pretensão de permanecer de se fixar.
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A memória que vem pelo cheiro de
grama cortada, nos fazendo viajar
descalços para algum lugar. Enlaça-nos
por um sabor peculiar de um doce de
vó, de um gosto de suco de groselha,
que era mais cor que o próprio sabor.
Esta potência vem em ardor,
arrematando e nos acionando a pensar
no presente, no que é atual e atuante em
nossas experiências de vida. São
migalhas saborosas de infância, de
juventude ou mesmo da semana
passada. Não vê obrigatoriedade no
passado longo, mas apenas encontro,
afeto.

Associei a invenção à possibilidade
de um esgotamento vital (HENZ,
2009). E, neste sentido, Henz nos
lembra que para Deleuze na obra O
esgotado (1992), o esgotamento não é
passivo, nem mesmo o cansaço.
“A ativação do esgotamento é uma
espreita, uma vibração intensiva, não é
para alguma coisa” (HENZ, 2009, p.
152).
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Flexionamos nosso pensamento para a criança que trata com
seriedade seus acordos de invenção, que produz brincadeiras com
as ferramentas que estão à mão e que não vê problema algum em
esquecer e começar de novo. Constrói múltiplos inícios para
constantemente modificar os meios e os fins. Não segue protocolos,
mas é exacerbada na fidelidade do que inventa.

O esgotamento não se preocupa com os limites, pois não há nada ali de
antemão, e nisto pode apoiar-se no ato de inventar, pois está
despreocupado pelo que já passou. Não cai em clichês e procura abrir
outras feições e relações de produção do novo.

Esta noção de esgotamento pode implicar uma ‘largueza da alma’4,
em um alargar de possibilidades de experiências vividas, em uma
expansão de percepção da nossa teia de memórias.
“Um acolhimento fugidio, precário, efêmero” (HENZ, 2009, p. 155),
no qual a afirmação não queira dizer propriamente uma purificação da
alma, mas sim uma ousadia de lançar-se à multiplicidade, uma
coragem de misturar-se.

4Termo usado por Alexandre Henz no texto: Formação como deformação: esgotamento entre
Nietzsche e Deleuze (2009), onde apresenta o pensamento de Deleuze para ‘largueza’: “Uma
moral da vida em que a alma só se realiza tomando a estrada, sem outro objetivo, exposta a
todos os contatos, sem jamais tentar salvar outras almas, desviando-se das que emitem um
som demasiado autoritário ou gemente demais, formando com seus iguais acordos/acordes
mesmo fugidos e não resolvidos” (DELEUZE, 2011, p. 114).
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Eu não ia escrever. Por muitos 
anos a tentação permaneceu à 

sombra, invisível. Os livros 
tinham a presença sólida do 

mundo real e satisfaziam todas 
as minhas possíveis 

necessidades, tanto no início, 
quando eram lidos para mim em 

voz alta, quanto mais tarde, 
quando os lia sozinho e em 

silêncio, mas sempre 
reafirmavam sua garantia de 

que o que me contavam não iria 
mudar, iria manter-se incólume, 
ao contrário do que ocorria com  

os quartos em que eu dormia e 
com as vozes que ouvia do 

outro lado da porta”
(MANGUEL, 2009, p. 90). 



Uma educação que fabula e brinca... 



Experimentar uma educação crianceira para passear em uma zona

de vizinhança onde brotam afetos a partir do encontro com uma
criança, com um acontecimento, com uma memória: essa foi minha
vontade ao remexer nas materialidades acolhidas nesta tese.

Por se qualificar por uma minoria, o devir-criança passa por
experiências que vão além das amarras de instituições fixas e regras
fechadas. A criança resiste para inventar, é revolucionária ao criar
planetas imaginários em seu jardim, escalar montanhas mortíferas
em árvores da rua ou navegar oceanos e comandar uma tripulação de
piratas dentro de caixas de papelão. É no devir-criança que se vê a
potência de criar tantos mundos dentro do próprio mundo.

Ao discorrer sobre essa minoria, tratei da fabulação, conceito
definido por Ronald Bogue (2011), no qual o devir, entre outros, é
um dos elementos que constitui o termo. Devir não passa pela
imitação ou ajuste de modelos estabelecidos, e sim compreende que
não há ponto onde se chega ou se deve chegar, nem mesmo uma
partida, um início (DELEUZE; PARNET, 1998).

Bogue afirma que a fabulação suscita a invenção artística de um
povo por vir que está em invenção contínua, uma minoria que
resiste.
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Para uma melhor explanação sobre a fabulação, cito brevemente o
conceito de literatura menor. Em Kafka, por uma literatura menor,
Deleuze e Guattari (2014) pensam a literatura como forma de cura,
como saúde, num movimento que consiste em inventar um povo que
falta, estabelecendo-se um papel político na criação artística.

Para o pensamento de Deleuze e Guattari, essa literatura menor é
operada por esse povo marginalizado, dito inferior, povos estranhos e
que nunca são ouvidos, como as mulheres e as crianças. Essa
literatura tem como uma de suas características a
“desterritorialização da língua, a ramificação do individual no
imediato-político, o agenciamento coletivo de enunciação”
(DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 39).

Não há nada tão grande, nem revolucionário,
quanto o menor. Odiar toda literatura de mestres
(...). O que é interessante ainda, é a possibilidade de
fazer um uso menor de sua própria língua, suponho
que ela seja única, que ela seja uma língua maior ou
que tenha sido. Ser em sua própria língua como um
estrangeiro (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 52).

É próprio da criança gaguejar, invencionar palavras, cantarolar. Como
abrir espaços na educação para esses não ditos, esses inesperados, sem
escorregar para um direcionamento que não abre portas para a
invenção? O devir-criança escapa, incessantemente, dos limites,
produz outros trajetos, fabula.
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Construir um povo menor, inventar possíveis para este povo, enunciar
heterogêneos e resistências, isto está costurado à fabulação. “Sua
potência provém do que esta minoria soube criar, e que passará mais
ou menos para o modelo, sem dele depender” (DELEUZE, 2013,
p. 218).

A função fabuladora compete a uma perspectiva micropolítica da
língua menor, que está ligada ao movimento do devir-criança e tudo
que nutre a potência infante. A fabulação não está centrada em projetar
modelos individuais e, certamente, jamais irá proferir sobre um povo
chamado para dominar o mundo: povo que segue paradigmas fixos,
que serve de exemplo ou que já pré-existe em padrões não se
constroem em fabulação. Podemos dizer ainda que esse povo fora
dessas normativas se torna gigante pela força da mediocridade
(DELEUZE; GUATTARI, 2010), por sua potência de existir em
invenção, por inovar-se continuamente. “Toda fabulação é fabricação
de gigantes. Medíocres ou grandiosos, são demasiadamente vivos para
serem vivíveis ou vividos” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 203).

A memória que experimentei nesta pesquisa fabrica esses gigantes,
nos quais o devir-revolucionário de um mundo se passa dentro deste
mundo. Viajar até a lua sem sair do quintal, andar em elevadores
intergalácticos, apenas vislumbrando a janela que dá para os fundos da
casa. Jogar com números, sentir-se milionário ao recortar moedas de
revistas, montar coroas de restos de papel alumínio. Invencionar,
fabricar-se sem fabulação.
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Quando a fabulação relaciona-se à literatura menor e aos devires
revolucionários, podemos pensar em uma educação menor (GALLO,
2002). Gallo traz em seus estudos relacionados aos escritos de Kafka a
partir de Deleuze e Guattari (2014), que a educação menor teria três
características, deslocadas da literatura menor. Seriam elas: a
desterritorialização, que dentro da educação aconteceria com os
processos educativos, a segunda, a ramificação política e a terceira
de valor coletivo. Gallo pensa a educação menor como ato de
resistência, singularização e militância (GALLO, 2002).

Gallo, no livro Deleuze e a Educação (2016) nos leva a problematizar
o professor militante, que seria aquele que não somente anuncia a
possibilidade do novo, mas “procura viver as situações e dentro dessas
situações vividas produzir a possibilidade do novo” (GALLO, 2016, p.
61).

A educação menor é atravessada pela militância, pela ação do
militante. Sempre estará ligada a uma produção coletiva. Gallo nos
fala da diferença do professor profeta e do professor militante, na
qual o primeiro age de maneira individual para mobilizar grandes
massas, já o segundo procura construir-se coletivamente para
problematizar com cada indivíduo.

Em Kafka, por uma literatura menor (2014), Deleuze e Guattari
escrevem que uma literatura menor não é uma língua menor e sim o
que uma minoria faz em uma língua maior.
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Essa é a produção de valores libertários, que deslocada para um
pensamento de educação menor, que poderia constituir-se em meio
às escolas de periferia, em escolas sem recursos, onde é necessário se
reinventar para firmar um processo educativo a partir da
singularização, a partir dos coletivos daqueles que não têm vozes
majoritárias, mas ainda ecoam.

Educar com a fúria e a alegria de um cão que cava
seu buraco. Educar escavando o presente, militando
na miséria do mundo, de dentro de nosso próprio
deserto. Esse é um dos resultados possíveis de
nosso encontro com a filosofia de Deleuze; essa é
uma das possibilidades de um Devir-Deleuze na
educação (GALLO, 2016, p. 70).

Uma educação pela fabulação se produz em meio a costuras de uma
educação menor, uma educação que promove agenciamentos, que
produz enunciados a partir de coletivos. Uma educação rizomática,
onde os valores são engenhados a partir da multiplicidade e as
singularidades se conectam e se reconectam.

A ideia desta tese não foi aprofundar-se no conceito de educação
menor ou literatura menor, e sim pensar ramificações destes a partir da
fabulação. “A língua tem de alcançar desvios femininos, animais,
moleculares, e todo desvio é um devir mortal. Não há linha reta, nem
nas coisas nem na linguagem” (DELEUZE, 2011, p. 12). O desvio
torna-se necessário para poder revelar onde está a vida na educação.

95



Uma educação fabuladora pode ser aquela que se permite a
construção de gigantes em meio a delimitações majoritárias. Pensar
que a educação é minada de possíveis e que seus espaços-tempo são
carregados de criação de inéditos.

Sendo assim, perambulei pesquisadora-fabulante nos ambientes que
atuei como professora, como artista visual, como mediadora, como
observadora. E nesses espaços pude perceber como é constituída a
fabulação; a desterritorialização acontece em espaços não apenas
destinados à aprendizagem, e consequentemente, em meio a vida.

O movimento de aprender não cessa nas brechas dessas ramificações
menores, em devir-revolucionário. São pequenas resistências que
possibilitam movimentos pensantes, escorregadios, a partir de um
enunciado que brota pelo coletivo e que desvia de qualquer
conclusão fechada.

Quando me movimentei docente pelos ambientes em que atuei
nesses últimos quatro anos, vi que a fabulação sempre andou junto
às minhas experiências educativas e a meus planejamentos como
professora atuante.
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Fui responsável por coordenar o LICA – Laboratório de Iniciação à
Criatividade e as Artes no Centro de Artes e Letras da UFSM, onde me
aproximei da percepção das crianças, pois a idade dos estudantes
estava entre cinco e doze anos. O fato de estar em uma aula com
idades variadas, aguçou outro tipo de atenção da minha parte,
potencializando a ação do devir-criança nos espaços educativos com a
arte.

Este espaço do LICA permitiu muitas intervenções que misturaram a
experimentação com a arte e com a educação. Por se tratar de um
espaço de aprendizagem não formal, com diversos materiais
disponíveis e um ambiente físico que abarcava disposição facilitadora
para as crianças se movimentarem, possibilitou inúmeras invenções.

No laboratório aconteciam duas disciplinas do curso de Licenciatura
em Artes Visuais, na qual eu era responsável por ministrar (Prática
Educacional V e Prática Educacional VI). As disciplinas visavam a
experimentação dos acadêmicos de licenciatura com a educação
infantil, em um espaço informal, numa turma de multi-idade.

Construíamos os planejamentos de maneira coletiva e, no começo de
cada semestre, elencávamos os acadêmicos responsáveis pela
mediação das aulas que ocorriam no laboratório. Estes planejamentos
sempre passavam por diálogos com as crianças e eram construídos de
forma aberta, com brechas possíveis para pensar o que acontecia
encontro após encontro.
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Sabendo desta sistemática, as crianças tinham liberdade para se
movimentar neste ambiente, que também contava com uma área de um
cenário, de figurinos, onde muitas vezes trabalhávamos com
estagiários do curso de Teatro da UFSM. Assim, as crianças
produziam muitas coisas de forma independente, fantasiando-se e até
interpretando personagens durante todo o momento da aula.

No texto ‘Inventividade nas imagens errantes: micropolítica estética e
devir-infância’, de Alexandre Filordi e César Leite (2018), os autores
discorrem sobre como as “imagens podem afetar a produção de outros
modos de pensar, potentes o suficiente para nos deslocar de uma
ordenação e orquestração de certezas e verdades” (FILORDI; LEITE,
2018, p. 399). Dessa forma, o que era pensado ali, era originalmente
elaborado pelas crianças, inventado por elas. Era primeiro o que elas
nos apresentavam para assim, dar sequência nos planejamentos da
aula.

As produções de imagens das crianças nos
convidam ao engajamento a uma vertiginosa
errância de afetos e de percepções, sob uma espécie
inacabável de exposição cujo diafragma não se
fecha e cuja a ex-periência não se acanha diante do
desconhecido (FILORDI; LEITE, 2018, p. 408).

Destarte, os desvios eram produzidos a todo momento, durante a
execução da programação dos encontros e durante os intervalos, pois
muitas vezes as crianças não ‘largavam’ seus personagens para a hora
do lanche ou até irem embora.
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As crianças conseguiam resolver pequenos empasses, até mesmo
quando algum planejamento as ‘impedia’ de realizar uma vontade ali
naquele espaço. Quando fiz a experimentação com as garrafinhas
pela UFSM e, mais especificamente, dentro do prédio de Artes e
Letras, não permitimos que eles fossem atrás delas, pois era inviável
deixá-las andando pelos corredores sozinhas.

O que surpreendeu foi que elas mesmas fabricaram sua ‘caça às
garrafinhas’ dentro do laboratório, mas em vez das garrafas, eram
pirulitos espalhados pela sala, embaixo dos bonecos, dentro das
gavetas e escondidos nas caixas de giz de cera. Convidaram então os
professores em formação para ‘buscarem’ estes ‘tesouros’, que
tinham presos um pedacinho de papel, palavras inventadas, ou algo
como ‘O que você gosta de sonhar?’, ou ‘que idade tem seu amigo
imaginário?’.

O inusitado brota de possíveis em uma educação pela fabulação. O
ato de não buscar respostas prontas, e sim construir mais
questionamentos que permitem vivências únicas e de tempos
coexistentes. Não é propriamente inventar um outro mundo, e sim
fazer a realidade móvel, torná-la cheia de muitas pluralidades.

A sala era repleta de ensaios, tentativas, tropeços. Era cheia de vozes
inventadas, hiatos crescentes, trocas de letras... Gaguejos. O espaço
foi abarrotado de questões como: por que é ‘pocotó’ e não
‘potocó’? Seria muito mais legal – diziam eles.

99



Esta dança das letras me fez lembrar uma passagem de Alice através
do Espelho, que a menina questiona o significado do poema chamado

‘Jabberwocky’.

Eis a primeira estrofe:
Grelhúsculo. Os ligeirojos texartos

Giroscopam e brocam pelos sorvratos
Jururinos os beijacanos enquanto

Assuivavam os veduínos de espanto

Então segue a explicação de Humpty Dumpty: (CARROLL, 2015, p.
82-83-84).

Grelhúsculo: significa quatro da tarde – quando se começa a
grelhar coisas para o jantar.

- Faz bastante sentido – disse Alice -, e Ligeirojo? 
-Bem...

Ligeirojo: significa ‘ligeiro e pegajoso’
‘Ligeiro’ é o mesmo que ágil. Veja como se trata de um amálgama: 

duas palavras em uma só.
- Agora entendo... – observou Alice. E o que são texartos?

Texartos: parecem-se com texugos, assemelham-se a lagartos e
lembram um saca-rolhas.
- Devem ter uma aparência bem curiosa.
- Se têm! - concordou Humpty Dumpty. – Alem disso, fazem os seus
ninhos sob relógios de sol e vivem de queijo.
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- E o que são Giroscopam e Brocam?

Girocospam: Girar como um giroscópio

Brocar: obviamente, é perfurar com uma broca.

- E sorvrato é mato molhado de orvalho, imagino? – disse
Alice, surpresa com a própria perspicácia.

- Claro que é. Chama-se Sorvrato porque é o mato
ao redor do relógio de sol.
- Mas o sol não o seca?
- Nunca!

Beijacanos são uns passarinhos arrepiados: fruto
do cruzamento de beija-flores com tucanos, parecem-se
com umas vassourinhas vivas.

[...]

- E o que significa assuivavam?

- Bem, Assuivar é algo entre uivar e assobiar, com
um espirro no meio: talvez você escute esse som, para lá,
dentro da floresta, e aí ficará bem contente.
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Com tantas possibilidades instigadas a partir da fabulação, penso que
questionamentos entre infância e educação perpassam pelo
movimento de perceber o que as crianças fazem. Ouvir o que é
fabricado por elas, problematizado, inventado. Desmantelar o
raciocínio de uma hierarquia nas salas de aula, na relação
docente/discente, também na formação da educação infantil.

Anunciar uma infância que não se contempla pela falta, nem pela
inferioridade, oportunizando modos desviantes de aprendizado,
criando com as crianças, aproximando-as do ‘fazer com’ e fugindo
do que somente se reproduz, o ‘fazer como’. Tornar-se professor
móvel, traçando possíveis vizinhanças com o que é reconhecível
pelos estudantes é uma forma de experienciar uma educação que
fabula, que não coloca a infância como fase dada, fechada ou
inferior.

Kohan questiona a infância como inferioridade e como primeiro
degrau da vida, como o ser que nada possui no presente, pois
aguarda um futuro. Neste escopo majoritário, como feras a serem
domadas, pois ainda não possuem a capacidade de direcionarem sua
inteligência a um foco controlado. Kohan ainda associa essa infância
dita inferior a um estado de embriaguez, no qual “desaparecem
inteiramente suas sensações, suas lembranças, suas opiniões e seus
pensamentos” (2005, p. 44), reforçando ainda mais a imagem da
infância como vazio, ausência de algo, como falta.
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Quebrar esta concepção de inferioridade e operar a partir de uma
educação menor, uma educação pela fabulação, possibilitando um país
das maravilhas em meio a planejamentos de aulas, em preparação dos
discursos docentes que são esburacados, e que consentem atravessar
pontes, ou mergulhar de cabeça em qualquer superfície.

Gallo (2013) afirma que uma educação menor é trincheira, ou como
ele mesmo menciona citando Deleuze, toca, advém de um devir-
animal. Pensar uma educação menor e colocar-se à deriva em grandes
labirintos em meio a jardins inventados, desmontar modelos para
operar com novas planificações. Uma educação fabuladora, menor,
minoritária é o repouso do barco que deixa-se levar por águas
desconhecidas, é a aventura na corrida atrás do coelho branco, querer
rodar o relógio do tempo maluco, permitir-se o mundo das maravilhas.

Uma educação pela fabulação faz-se da soma e subtração de tempos
com ajustes, acordos e repetições, sempre inéditos, inusitados. Ter
sempre a mesma hora do chá maluco, mas nunca se sentar na mesma
cadeira. Manter o movimento, constante, de invenção de diálogos, de
materiais, de intervenção, de vida.

Produzir-se professor militante, professor fabulador exige atenção às
fronteiras do que constitui o discurso programado. Não se constrói
potências no ensino no âmbito individual. É preciso agenciar ideias,
problematizações, criações, para desterritorializar-se. É necessário os
nômades, os marginalizados, para operar em cavalgada o jogo maluco
e coletivo que é a educação.
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Leia-me:
Percursos... Tropeços... Criações...



Como é perder-se em meio a caminhos diversos, jogar-se em

superfícies desconhecidas, dar passos ainda incertos somente para
seguir se movimentando? Lançar-se à deriva e romper com os laços
que aprisionam, não contentar-se com repetições rotineiras, sair de
si, do vício, do mesmo. Buscar as dúvidas, mesmo que carregadas de
um tom ameaçador, simplesmente pela curiosidade.

E para brincar com esta curiosidade, lancei em palavras mais um
disparador da pesquisa que me jogou para o desconhecido. Produzi
em 2017 pequenos retalhos de escrita em pequenas garrafinhas de
vidro, juntamente com apetrechos (correntes, penas, pedras,
pérolas, sementes, flores secas...) que pudessem despertar
curiosidade em quem os encontrasse. Os retalhos de escrita
foram compostos por movimentos de palavras, trechos, conceitos
e fragmentos das literaturas que convidei para andar comigo neste
processo e/ou imagens que pudessem remexer uma memória
fragmentada.
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Alguma coisa 
transborda, alguém transborda. Algo ou 

alguém que não se busca e, entretanto, existe, 
está (...). A surpresa: essa forma inexata e 

balbuciante que assume para si a 
perplexidade. Por que um desconhecido traz 

uma voz nova, uma irrupção que pode mudar 
o pulso da terra, um gesto nos faz rever o já 

conhecido, a palavra antes ignorada. É 
questão de escutar, não de concordar. 
Concordar ou não com algo que não 

pensávamos ou não olhávamos antes não tem 
a menor importância. Sim. É só questão de 

escutar (...). Como se cada um dos 
desconhecidos encarnasse a possibilidade de 

uma verdade (SKLIAR, 2014, p. 150-151).



Nesses vidrinhos de pequenas poções feitas de palavras, foram
contidas algumas breves explicações, na época, sobre a tese e
meu contato, convidando aos que encontrassem essas
garrafinhas, retornos a partir daquilo que recolheram e o que
os fizera pensar e problematizar suas infâncias e suas memórias.

No entanto, perdi o controle do que deixei para trás e ainda que não
tivesse a pretensão de respostas ou argumentos de tudo que me
propus a escrever, passei a lidar com o desconhecido, pois mesmo
que alguns tivessem retornado, o que fazer com os seus dizeres?
Abri-me a um momento de escuta, silêncio, espreita. E com toda
incerteza que pude acarretar à esta espera, a angústia produziu
movimentos de invenção.
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Costurei no rótulo dos meus vidrinhos “leia-me”, como um convite a
curiosidade. Provar deste “líquido escrito” poderia despertar cheiros e
sabores bem diferentes (e segundo Alice, o interior do seu vidrinho
tinha gosto de torta de cereja, creme, peru assado e puxa-puxa)
(CARROLL, 2015), e que estes intercessores pudessem sentir-se à
vontade com a possibilidade de encolher e esticar-se nestes fragmentos
escolhidos por mim. Pretendi instigar este comprimir e alargar em um
tempo como duração (BERSGON, 2005) para coexistir tempos de
retornos incertos.

Lancei esses pequenos fragmentos pela Universidade Federal de Santa
Maria, minha morada acadêmica de muitos anos. A ideia foi construir
um mapa com alguns pontos de referência de maior fluxo de pessoas
de diferentes áreas e interesses e que me possibilitasse o
monitoramento, ou seja, visitar esses lugares diariamente para
perceber se as garrafinhas tinham sido capturadas ou precisariam ser
trocadas de lugar. Deixei escorrer minhas pequenas poções pelo hall
dos prédios, banheiros, árvores dos pátios e bancos ao redor. A
expectativa era que respingasse em alguns passantes e respingou.

E para problematizar esses lances, escolhi trazer brevemente para a
escrita o conceito de ‘lance de dados’ ou jogo de dados de Nietzsche.
Este consiste em dois momentos: o momento de lançar os dados e o
momento que estes dados caem (DELEUZE, 1976). Ao pensar nesses
lançamentos das garrafinhas por estes locais escolhidos, joguei-me ao
acaso do que pudesse retornar dos trechos e questionamentos contidos
no interior delas.
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Os dados lançados uma só vez são a afirmação do
acaso, a combinação que formam ao cair é a
afirmação da necessidade. A necessidade se afirma
com o acaso no sentido exato em que o ser se
afirma no devir e um no múltiplo (DELEUZE,
1976, p. 21).

Nietzsche faz do acaso uma afirmação e afirmei este acaso ao me
desapegar e estar à deriva do que foi passível de retorno. “O que
Nietzsche chama de necessidade (destino) nunca é, portanto, a
abolição do acaso, mas sim sua própria combinação” (DELEUZE,
1976, p. 21). Este jogo formou-se com esta relação de ação e espera,
de desapego e espreita, de caos ao jogar-se, do descontrole à
necessidade de conhecer seu(s) retorno(s).

Monitorei minhas poções de escritas de longe, observei-as e
fotografei-as nos lugares onde as deixei. A seguir, alguns retalhos de
escrita que compuseram com objetos contidos nas garrafinhas: “O que
a criança que você foi diria para o adulto que você é?”; “Que
elementos fariam você viajar no tempo?” e “Que cheiros têm as cores
do céu ao entardecer?” foram alguns deles.

Largá-las ao acaso, neste jogo incerto, também me causou certo
desconforto. Talvez pelo apego do que existia em cada interior das
garrafinhas ou pela simples sensação de abandono do que eu havia
produzido. Essa sensação foi a responsável por muitas voltas em torno
desses esconderijos escolhidos por mim para colocar os vidrinhos.
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E o que começou com um convite anônimo, tornou-se caminhos de
fuga logo que foram publicadas algumas reportagens sobre o
experimento no site* da Universidade Federal de Santa Maria. Assim,
para espalhar as garrafinhas que faltavam, tinha que me desbobrar em
horários incomuns, onde os prédios estivessem mais vazios, pois
alguns conhecidos me seguiam para ver onde eu as largaria.

A correlação do múltiplo e do um, do devir e do ser
forma um jogo. Afirmar o devir, afirmar o ser do
devir são dois tempos de um jogo que se compõem
com um terceiro termo, o jogador, o artista ou a
criança. O jogador-artista-criança, Zeus-criança:
Dionísio, que o mito nos apresenta rodeado por
seus brinquedos divinos. O jogador abandona-se
temporariamente à vida e temporariamente nela fixa
o olhar: o artista se coloca temporariamente em sua
obra e temporariamente acima dela: a criança joga,
retira-se do jogo e a ele volta (DELEUZE, 1976, p.
20).

Nos prédios (07 e 74) onde eu não costumava frequentar, foi mais fácil
escolher os lugares para deixar minhas escritas. Inclusive, diversas
vezes tinha que recolocá-las no lugar, pois as funcionárias
responsáveis pela limpeza me devolviam-nas, achando que eu as tinha
esquecido. Foi frequente a explicação de que eram um presente,
achados da curiosidade de algum passante do local.

Mas nos prédios (16 e 40) onde eu costumava ir quase que
diariamente, o jogo era de pique-esconde. Foi interessante observar o
que as pessoas faziam ao encontrar as garrafinhas.
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Algumas abriam-nas, faziam a leitura do pequeno papel e colocam de
volta, olhando para os lados, um pouco envergonhados. Outros,
acredito por já saberem do que se tratava, pegavam sem pestanejar,
colocavam no bolso e saiam rapidinho.

Era fato o quanto a ansiedade tomava conta de mim no tempo de
espera das supostas respostas das questões que eu havia lançado,
afinal, aquilo tudo foi parte do meu processo de pesquisadora-artista-
professora... E também de vida. Foi o meu jogo de dados.

Foram lançadas sessenta questões dentro das garrafinhas, em que junto
a elas existia um endereço de e-mail para contato e uma página em
uma rede social, sem identificação do meu nome pessoal. Esta foi a
forma que encontrei de ‘tentar’ receber os retornos, sem saber ao certo
se aconteceriam.

Obtive onze feedbacks dessas sessenta garrafinhas espalhadas.
Algumas mulheres me escreveram dizendo que deram para seus filhos
responderem a questão. Outros foram bem sucintos na resposta dada.

Foi interessante saber como cada pessoa se conectou com o que era até
então minha materialidade. Quando uma menina me contou sobre a
questão que continha na sua garrafinha, falou que seu filho de quatro
anos quis responder. Ela me deixou o seguinte recado:

Na minha garrafinha constava a seguinte pergunta: "Você já teve 
amigos imaginários? Conte-me sobre eles...
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“Eu realmente não recordo, mas posso falar sobre o 
amigo imaginário do meu filho caçula: o Lucas. "Lucas 

gosta de brincar de pega-pega, esconde-esconde e 
carrinho... Ele tem olhos castanhos e cabelo loiro 

escuro. Ele é legal comigo e vai pra aula junto, mas às 
vezes ele não vai" (Fabrício, quatro anos). Realmente, 
o Lucas faz parte de nossa família. Todos sabem quem 

ele é, porém não o vemos, não o conhecemos...

O quão instigante é conhecer um pouco de um amigo
imaginário de uma criança. Imaginei muitas peripécias
a partir deste retorno.

Outros escritos foram mais embriagados da literatura
do próprio Carroll:

“O que você canta em seus silêncios?
Os meus silêncios são tão silenciosos quanto uma 
britadeira. A cabeça não descansa, as vozes não se 

calam e eu enlouqueço. 
Canto a loucura que há dentro de mim, desconfortos, 

anseios, devaneios e incertezas.
Canto o meu eu que é tão só meu, que se perde nesse 
silêncio tão barulhento e se veste do que eu quiser”.



Percebi até alguns respiros que no fundo me arrancaram um certo
sorriso crianceiro, leve. Como um que veio por e-mail, respondendo a
seguinte questão: que cheiros tem o entardecer para você? “O
entardecer tem cheiro de ônibus lotado, de vontade de chegar em casa,
de fim do dia e dever cumprido. Cheiro de descanso”.

E outro retorno, que chegou por um pedaço de papel, por debaixo da
porta do Laboratório de Artes Visuais, no prédio 16, que mais parecia
um desabafo feito por alguém que eu gostaria muito de abraçar:

“Como chegar a Terra do Nunca? – Acho que não há um ‘como’. A 
terra do nunca é esse lugar de morada de Peter Pan, Sininho e os 

Meninos Perdidos. Peter Pan recusou-se a crescer, sendo a Terra do 
Nunca muitas vezes usada como uma metáfora para o comportamento 

eternamente infantil das pessoas, a imortalidade e o escapismo. Por 
isso digo que não há um como, pois cada um de nós pode fazer a sua 

maneira. Eu costumo usar a imaginação quando sinto medo de 
algumas situações. É a forma que aprendi para fugir do medo. Quando 

tenho medo que minha mãe nos abandone porque meu pai bebe, 
imagino que ela ficará mais um dia em casa. Só mais hoje e assim vou 

vencendo cada dia como se fosse mais uma batalha”.

Assim, foi se formando o jogo de acasos, de retornos espaçados de
tempo, de momentos de forçar o pensamento. O que pude produzir
com esses fragmentos que voltaram? E como estas escritas
influenciaram na produção das imagens que fizeram parte da
exposição que foi apresentada quase um ano depois?
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E o que pensar sobre os retornos que não voltaram, os silêncios que se
fizeram? Ouvi de um colega que encontrou uma garrafinha em seu
caminho que nunca ia abri-la, pois para ele, o sentido permanecia em
não saber exatamente o que estava escrito naquele pequeno pedaço de
papel, mas o que ele imaginava que continha ali.

Ao dispor as peças do jogo que degustei neste tempo de percurso da
tese de doutorado, penso nos desvios que fui traçando, nos acasos que
foram acontecendo e que foram me apresentando diversas
oportunidades de experimentar as potências crianceiras para produzir
uma escrita sobre educação que envolvesse a fabulação e a criança.

É pois o jogo reservado ao pensamento e à arte, lá
onde não há mais vitórias para aqueles que
souberam jogar, isto é, afirmar e ramificar o acaso,
ao invés de dividi-lo para dominá-lo, para apostar,
para ganhar. Este jogo que não existe a não ser no
pensamento, e que não tem outro resultado além da
obra de arte, é também aquilo pelo que o
pensamento e a arte são reais e perturbam a
realidade, a moralidade e a economia do mundo
(DELEUZE, 1974, p. 63).

Sem ainda saber ao certo o que faria com essa materialidade disposta
no experimento de lançar as garrafinhas pelo campus da universidade,
e quais proporções e ressonâncias isso teria na elaboração da parte
final da tese, me propus a estar à espreita do que pudesse
experimentar, aos lugares que fossem possíveis visitar e ver no que
poderia reverberar essa minha vontade de saltar em espaços outros.
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Foi então que surgiu a exposição interativa ‘Alice, A Wonderland
Adventure’, no Shopping Iguatemi, na cidade de Porto Alegre/RS, no
verão de 2018. Na mostra, a história de Lewis Carroll ganhava vida
com projeções gigantescas e dinâmicas, na qual o áudio de cinema se
misturava às ilustrações icônicas do livro. Com interação constante
dos participantes, que em sua grande maioria eram crianças,
apresentava encenação teatral ao mesmo tempo que exibia a jornada
da personagem Alice em high tech.

Ao entrar no espaço, atravessando uma cortina vermelha espessa,
deparei-me com uma chuva de pequenas cartas que caiam aos montes,
assustando alguns despreparados. Na minha angústia de querer juntar
algumas ao catá-las pelo ar e pelo chão, com o propósito de
‘armazenar’ o momento, comecei a observar as crianças ao redor.
Mexiam as mãos, com o intuito de fazer voar por mais tempo as
cartinhas, assopravam, giravam com os braços abertos e chutavam as
que já estavam no chão. Nenhuma sequer fez menção a ‘guardar’
aqueles pedacinhos de papel. Nenhuma criança pensou em guardar
para depois ‘aquela chuva de papel’ que estava viva ali.

Talvez condiga com o que Kohan afirma em viver a infância
“como intensidade, um situar-se intensivo no mundo; um sair sempre
do ‘seu’ lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados,
inesperados” (2007, p. 94-95). As crianças não importavam-se com o
tempo cronológico, com o ‘depois’, e sim com as intensidades daquele
momento, daquele encontro com a chuva de cartas, com o bloco de
sensações estourando.
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Fiquei pensando, a partir do que este temporal me acionou, o que
queriam aquelas crianças ali? Que encontros buscavam? Ou se é que
buscavam? Ou qual razão de eu estar problematizando tantas coisas,
sendo que elas podiam nem mesmo estar pensando em algo ou alguma
coisa. Não evitei a afirmação silenciosa e secreta na mente: - queria
ser criança.

Elas estavam ali para vivenciar ao máximo as potências que aquele
espaço proporcionava, mas não o espaço como algo divisível delas
mesmas, e sim o tempo que permaneceriam ali, interagindo com as
imagens, sons, atores.

Quando expus esse ‘desejo de ser criança’, não o fiz com o intuito de
voltar à infância como fase passada, nostálgica. Kohan (2007) escreve
que não é seguro afirmar um ‘retorno à infância’, isto por duas razões:

Primeiro, porque só se retorna o que se foi, e a
infância, as infâncias, estiveram sempre presentes,
ocupando a seu modo os lugares disponíveis.
Segundo, porque isso pode dar lugar a um neo-
romantismo que não quero afirmar. Não penso em
uma infância ideal, perfeita, uma espécie de reino
absoluto, subjetividade pura, essência
incontaminada (KOHAN, 2007, p. 31).

Há muitas infâncias, muitas formas de pulsar uma infância de
potências afirmativas (KOHAN, 2007), e isso pude enxergar em meio
ao mar de perninhas correndo ao redor das grandes projeções advindas
da história de Carroll.
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Talvez seja justamente este o problema, de pensarmos as crianças em
um escopo limitado de características, comportamentos, reações. Os
adultos programarem projeções absurdamente distantes dessas
crianças que anseiam ser desviantes, estrangeiras a qualquer fase que
possa as aprisionar.

Assim me senti estrangeira, em um ambiente no qual queria muito
capturar disparadores (propositalmente para a tese), e ao mesmo
tempo envergonhada, pois queria era pular em um pé só no assoalho
que imitava um tabuleiro de xadrez, mexer na mesa posta do chá, ao
tentar pegar os quitutes que estavam colados (que por sinal, foi o
movimento pertinente de quase todas as crianças que sentaram comigo
naquelas cadeiras).



Estou tão impregnada de normas, que mesmo pesquisando essas
questões, a mente vaga novamente, em sentido contrário: - não, você
não é criança. Não é aceitável se comportar assim. Afinal, o que você
está fazendo aqui, nesse lugar?
Dessa forma, fui saindo pelo corredor que imitava uma grande
fechadura, em meio a muitas pluralidades inquietas.

Diferente da sensação de estar no meio de muitas crianças, é estranho
visitar espaços ‘sozinha’. Quando minha orientadora comentou sobre
a mostra “O Universo Fantástico de Alice” da artista portoalegrense
Zoravia Bettiol, não tive dúvidas que precisava ver e experenciar tal
exposição.

Tomada pela ansiedade, não via a hora de chegar no estúdio particular
da artista para vasculhar mais sobre minha história favorita no
momento. Acredito que fui abraçada por uma expectativa tão
alarmante, que não pensei que estava diante do que ainda não tinha
visto.

Ao andar sozinha em meio aos objetos arte, algumas pinturas em
madeira e gravuras coloridas, lembrando-me da sensação de euforia
antes de estar ali. Jamais poderia compreender o ambiente se não o
tivesse experienciado, não tivesse me permitido sair do trajeto
confortável.
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Kohan tem uma passagem que diz:

Quem ousa antecipar o que pode uma criança?
Quem ousa prever a força que pode ter o
pensamento de uma criança? Quem ousa dizer que,
por conta da idade, a criança pensará isso ou
aquilo? Quem pode assegurar o que é possível e o
que não é possível esperar de uma criança?
(KOHAN, 2007, p. 19).

Não é possível antecipar a forma de relação que o outro vai
estabelecer, mas é possível entender o que acontece quando impomos
possibilidades fechadas.

Como acontece com as crianças, quando delimitamos exageradamente
seu espaço de criação, estamos afetando sua potência de agir, seus
movimentos inventivos. A criança necessita que seja permitido ser
quem ela é, se sentir segura para experimentar. Sair da forma e
explorar...

Quando Deleuze (2011) escreve que tudo em Carroll é um combate
horrível, tenho que concordar. E foi assim, devorando-me em meio a
leituras acadêmicas, exercícios da docência, contágios de
materialidades que Carroll me arrematou. Experimentei múltiplos
tamanhos neste processo, ficar grande e pequena ao mesmo tempo
para seguir nas andanças. Como o próprio Deleuze coloca em Lógica
do Sentido: “Pertence à essência do devir avançar, puxar nos dois
sentidos ao mesmo tempo: Alice não cresce sem ficar menor e
inversamente” (1974, p. 1).
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Mas quem era Lewis
Carroll, autor que
Deleuze descreve
como perverso, gago
e canhoto?



Pseudônimo de Charles Dodgson, Carroll criou para si outra
assinatura para tentar dissociar-se dos escritos que o ligavam a
carreira acadêmica, pois fora professor na Universidade de Oxford.
Nascido no ano de 1832 em um condado Inglês, além de
matemático, foi fotógrafo e tinha grande apreço pelas narrativas
fictícias, envolvendo temas como sonhos e fantasias. Tinha certa
fissura pela figura da criança, tendo registro de muitas fotografias
tiradas por ele de filhos dos seus colegas de trabalho.

Carroll dizia que nada era como a forma do corpo das crianças nas
fotografias. E foi assim que também explorou uma de suas musas
mais importantes, que veio tornar-se obra literária em 1865 com ‘As
aventuras de Alice no país das Maravilhas’ e ‘Alice através do
Espelho’ de 1871. Das irmãs da família Liddell, Alice era a
preferida de Lewis. Filha do reitor da igreja em Oxford, Alice e suas
irmãs tinham uma amizade incomum com o autor, que se
aproximara de seu pai para conviver com as meninas.

Rodeada de suposições, hipóteses e teorias sem comprovações, a
história de Lewis Carroll com Alice perpassa por proposta de
casamento, pois teria Carroll se apaixonado pela pequena, que sob
sua tutela pudesse ter uma vida econômica mais confortável e a mais
intrigante das hipóteses diz respeito a que Alice, por ter problemas
psiquiátricos, vivia em um manicômio e toda a história de Lewis
teria sido construída neste lugar.
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Essas teorias geram curiosidade e despertam polêmica, como uso de
entorpecentes e abuso infantil. Mas não me interessa, nem interessou
verdades absolutas sobre a história em si, pois não se trata de
descobrir, desvendar algo, e sim produzir-se com as linhas de Carroll.
Mesmo assim, naveguei por pesquisas em sites, assisti curtas um tanto
perturbadores e vasculhei a versão da Disney e do cineasta Tim
Burton.

Alice e toda sua narrativa têm um grande potencial criador,
especialmente para mim, que remexi suas linhas, que colecionei suas
aventuras. O grande desafio foi produzir algo com esta história, a fim
de que com ela, brechas pudessem ser produzidas.

E foi assim, pelo apreço pessoal, que comecei a colecionar versões das
duas obras literárias de Lewis Carroll. São a mesma narrativa, mas
nunca a mesma história contada, pois adquiri versões em quadrinhos,
desenhos em mangá* e pop up**.

Algumas versões recortadas, que desmontam fragmentos, que
espelhavam fotografias de artistas. Minhas variantes de Alices são
como um múltiplo baralho instigante, se revelam a cada passada de
página.

*Histórias em quadrinhos japonesas que têm como características estereótipos da figura
humana e suas expressões. Sua leitura é feita da direita para a esquerda, ao contrário das HQ’s

ocidentais.
**Livros pop up são aqueles produzidos com imagens móveis, que abrem e fecham

fragmentos de texto e ilustração, feitos em 3D.
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E por ansiar montar muitos jogos, utilizei estas várias versões, tanto
nas citações, como nas imagens apresentadas nas exposições e em
meio à escrita de tese.

Concluo a pesquisa de doutorado com 49 exemplares de autores
distintos, que fui descobrindo em meio a este percurso. Carroll não
foi exclusivo, pois eu sabia que em algum momento, o esgotamento
viria, a partir da repetição e dos arranjos que eu fazia com estes
livros.

Tenho versões nas quais a Alice não é protagonista, ou mesmo nem
aparece, como no livro de Alberto Manguel, “À mesa com o
Chapeleiro Maluco: ensaios sobre corvos e escrivaninhas”. Outra, de
Elias José, “Alice no País da Poesia”, que apesar de ter o nome do
icônico personagem no título, é feito de poesias se atentando a outros
disparadores ‘menores’ da história clássica. Em uma das mais
desviantes, Alice é apresentada como heroína de um mundo pós-
apocalíptico, que luta com zumbis e que nada tem a ver com a
menina-musa de Lewis Carroll, em “Alice no País das Armadilhas” e
“Alice e as Armadilhas do Outro Lado do Espelho” do autor Mainak
Dhar.

Quando falo em esgotamento, a partir de Deleuze (2010), elucido que
o esgotado não quer dizer cansado de algo ou alguma coisa. “O
cansado apenas esgotou a realização, enquanto o esgotado esgota
todo o possível” (DELEUZE, 2010, p. 67). E assim, fiz muitos
movimentos combinatórios de esgotamento para potencializar minha
materialidade.

124



Mas o que fazer com todas estas potências?
O que produzir com isso?



Estes foram questionamentos que perambulavam pela minha cabeça,
pois tinha revirado tantos territórios que me despertavam potências
crianceiras, que ainda não sabia bem o que fazer com eles. Mesmo
com os dias agendados e com a certeza do apresentar meu trabalho
em uma exposição, ainda fui bamboleando para a criação do que
constituiu a mostra de arte Leia-me: fragmentos engarrafados de um
devir-criança.

Realizado no mês de junho de 2018, o trabalho apresentado mostrou
as materialidades da tese. Ao pensar como contaria esta experiência
de dez dias com minha primeira exposição individual como artista
visual, agora esforço-me para não recair em um simples relato
narrado dos potentes encontros que aconteceram naquele ambiente.
Percebi que é impossível classificá-los de maneira cronológica, pois
eu mesma não pude contabilizar quantos tamanhos tive, em quantos
baús remexi memórias, ou quantas vezes saltitei de alegria pelos
afetos lançados.

Foram quarenta fotografias expostas, algumas delas com objetos
dentro de caixas em moldura profunda, mais uma instalação onde
remontei o lugar que imaginei tantas vezes ao sentar para escrever a
tese diante das leituras das Alices, junto a autores, livros, objetos.
Este espaço era montado com uma cristaleira envelhecida, sem
travas, na qual se tinha acesso aos objetos dentro, uma cadeira e uma

mesa, em cima de um grande tapete convidativo e aconchegante.
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Eram garrafinhas, imagens de artistas, objetos da minha infância, jogo
de xadrez e baralhos temáticos, além dos questionamentos que foram
escondidos nas garrafinhas do experimento do ano anterior, que
convidavam o observador a adentrar em outros mundos sem tirar o pé
do chão, somente ao passear pela sala de exposições Cláudio
Carriconde do Centro de Artes e Letras da UFSM.

Permaneci observadora constante nos dias de exposição do meu
trabalho, atenta, à espreita e ansiosa com tudo que pudesse me
potencializar. Não sabia direito como esses dias de observadora
comporiam a escrita da tese, nem como contaria e nem agora sei como
fazê-lo.

Ouvi e vivi tantas experiências interessantes de públicos visitantes
diferentes com questionamentos distintos. Foi estranho pensar os dois
momentos, sabendo que a exposição advinha da minha
experimentação com as garrafinhas pelo campus, na qual não pude
estar como observadora para saber como as pessoas reagiriam. Desta
vez eu estava.

O título e a exposição em si foi mais um movimento do que
reverberou deste experimento, e como este vem para a tese em sua
etapa final. Ou seja, o que foi possível ‘engarrafar’ de potente,
pensando que esses apetrechos puderam criar outras possibilidades e
invenções. “Desconectá-los em prol de uma nova conexão”
(DELEUZE, 2010, p. 93).
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Deleuze em Conversações escreve que é “preciso pegar alguém que
esteja ‘fabulando’, em ‘flagrante delito de fabular’, então se forma, a
dois ou em vários, um discurso de minoria” (DELEUZE, 2013, p.
161). E foi das vozes crianceiras que pude flagrar mais o balbucio das
potências fabuladoras.

“Diria que hoje senti o gosto das nuvens. Ao olhar cada pedacinho da 
exposição, fui arrastado para o mundo de Alice, para o mundo da Ana 

e pude sentir como se estivesse no céu” 
(Escrita deixada no caderno de recados da exposição)

“Coração bateu mais forte quando cheguei do outro lado e vi o
armário de objetos” foi uma das escritas deixadas para mim. Foi
estranho pensar em como cada um se aproximou do que eu vinha
produzindo. A intenção era sim criar muitas tocas de coelho, esburacar
a lógica e convidar a saltos. Mas é sempre uma surpresa. E foi
inesperado.

Durante o tempo que a exposição estava aberta ao público, fiz algumas
falas a convite de professoras, tanto de escolas da educação básica, do
ensino infantil e para o curso de Pedagogia da UFSM. E todas as falas
tomavam rumos e tons diferentes, por mais que eu me preparasse com
os ‘mesmos’ argumentos. Surgiram questões muito interessantes, tanto
explorando a questão do trabalho plástico, estético dentro do campo da
arte e da fotografia, como curiosidades sobre a vida do Lewis, aquelas
curiosidades que eu gostava de esmiuçar sozinha, contemplando
enunciados coletivos.
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Na premissa de pensar que na educação se aprende mais efetivamente
quando fazemos ‘com’ do que quando dizemos ‘como’, pensei que
não queria largar a mão de nenhum visitante que aparecia. Ao convite
de chegar na sala de exposição e dizer ‘vai’, intentava em dizer ‘vem’,
pois queria estar perto, ouvir, dizer e sentir o máximo do outro.

Não há como negar que me encantava ver a sala cheia, borbulhando
encontros em devir. Pensar que o devir-criança atravessa a todos nós,
independente da idade. “É essa possibilidade de nos remetermos a
qualquer tempo a uma infância que nos atravessa e que permite novas
individuações” (TEBET, 2017, p. 147). Havia ali um cenário de
possíveis, no qual as pessoas que por ali passaram se permitiram
experimentar novas formas de ser.

Aos gritos de “Vem vó, quero te mostrar o que eu mais gostei” e
corridas dentro de um espaço onde a norma não permite correr, o ato
crianceiro dos pequenos me derreteu. Algumas crianças, que já tinham
participado de aulas comigo na Escolinha de Artes do Centro de Artes
e Letras, da UFSM, marcaram presença constante na exposição
sempre que estavam pelo campus. Foram elas, as crianças, desviantes
das regras e protocolos de comportamento da sala que saltitavam feito
loucas, corriam e mexericavam.

“Olha, olha profi, sou um coelho!!!” 
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Desviantes, monstras, estas crianças vinham com questionamentos,
afirmações e muita energia para o encontro com a história, com a
personagem, com os objetos. Mostraram-me muitos lados que foram
despercebidos por mim, que eram inusitados, que eu nem tinha
pensado sobre. Essas crianças arteiras...

E não somente elas, as ditas crianças em idade/fase cronológica da
vida me prenderam a atenção. Mais um recado deixado no meu
caderninho de lembrança da exposição me fez pensar como é estar à
espreita do devir-criança e que este abraça, afaga, explode fragmentos
de memórias doces e encantadoras.

“[...] Duas coisas me chamaram a atenção: o lampião, que também 
usei na minha infância e a barba de pau, que em todos os natais 

fazíamos a coleta para o presépio” 
(Escrita deixada no caderno de recados da exposição) 



Ao folhear este tesouro de escritas que acabei deixando para as
pessoas colocarem suas percepções, me vem um trecho pertinente do
artigo publicado por Fabiana Campos Baptista, sobre as tecituras
possíveis do esgotamento, a partir do encontro de Samuel Beckett com
Deleuze:

O que existe aqui é uma voz – ou vozes – que falam
sem cessar. Não se trata mais exatamente de
produzir significados, mas de inventar histórias,
evocar lembranças, construir narrativas sem fazer
apelo ao sentido (BAPTISTA, 2015, p. 117).

Compartilho aqui mais uma escrita potente na qual me restou o
silêncio humilde de somente escutá-la passando por meus
pensamentos:

“Sonhos, profundidade, você mergulha em um universo misturando 
seu próprio universo nele, cada rico detalhe, lhe faz pensar e estar 
inserido como se entrasse na mesma porta e só saísse depois de ver 

todos os detalhes. Cada chave, bilhete, pimenta... 
Cada pedaço... 

O tapete lhe convida a deitar, a sentir. 
Seria lindo colecionar borboletas, mas é mais lindo as ver soltas e as 

seguir. A cada conto, seja de qual ponto de vista, vai ver ele produzir o 
pensamento do tempo que é contato, seria diferente agora do que foi 

antes. 
A riqueza de cada universo quando unido a outro é fantástico, como 

uma explosão de estrelas num só espaço.
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É lindo ver seu trabalho, agradeço por dividi-lo com a gente. 
A guardadora de gansos é onde eu estaria ou na história dos cisnes 

selvagens”
(Escrita deixada no caderno de recados da exposição)

Segundo Deleuze (2010), para se esgotar o possível das imagens,
apetrechos, materialidades postas, Beckett faz uso de seu caráter
efêmero: uma imagem ‘que é feita’ tem a duração do nosso olhar sobre
ela. E este olhar atravessa, é criado no entremeio, na ânsia de produzir
algo, do flagrante delito de fabular.

Desta forma, eu sabia que tinha uma fonte de potências crianceiras
neste pequeno caderno que deixei na exposição. Sendo assim, usei a
tática repetida na minha mostra seguinte que aconteceu na sala 90 do
Monet Plaza Shopping, em Santa Maria. Intitulada “Experimentações
fotográficas de uma produção de tese”, a exposição aconteceu no
período de 02 a 21 de agosto de 2018 e continha a mesma
materialidade da anterior, porém organizada de maneira distinta,
compondo outro arranjo com o espaço.

Sabia também que nesta mostra o público seria bem diferente da
anterior, se tratando de um shopping com visitações variadas. Mas não
imaginava o quanto eu cairia em meio ao inusitado quando recolhi o
caderno de recados e conclui esta exposição. A grande diferença em
repetir o mesmo ato, mas com outros arranjos, trouxe distintas
percepções para a pesquisa.
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Os que elogiaram o trabalho, destacavam sua sensibilidade e a maneira
como as fotos estavam dispostas e esteticamente apresentadas, alguns
me prenderam mais a atenção por sua forma genuína de ser.

Dizia:
“[...] Um dia quero te conhecer pessoalmente. Hoje é a segunda vez 

que venho aqui hoje porque eu amei”
Izadora, 10 anos

Recado escrito em meio a muitos coraçõezinhos, de uma delicadeza
peculiar, me peguei pensando: o que se ensina, sem o intuito de
ensinar? Ou melhor, o que se ensina sem querer, sem perceber?

O que pode um espaço de exposição não formal, não instituído,
borbulhar uma educação fabuladora? E quando falo de quem aprende,
falo de mim, pesquisadora-artista-professora, que tenho certeza de que
aprendi tanto circulando nesses espaços, desterritorializando minha
materialidade, apresentando possíveis em meio a esta literatura tão
fantástica produzida por Carroll.

Não posso afirmar aprendizados daqueles que tiveram contato com as
imagens e nem criações a partir do contato com minha materialidade.
Não posso constatar fielmente o que pensaram dos meus vidrinhos,
cheios de memórias, fragmentos de infância, personagens e objetos
infantes. O que pude foi produzir esta tese em meio a escritas que me
deixaram, operar problematizações, pensar o campo da arte e da
educação em fabulação.
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Esta segunda exposição que parecia reverberar de minhas Alices,
trouxe-me outros pensamentos, outro olhar, outra personagem.
Comunicou trechos impensados até então para a construção da escrita.
Carregou poções de introspecção, aventura e encanto.

Esgotei Alices, sem cessar. Manipulei exaustivamente essas
materialidades, com o intuito de explorar suas potencialidades, e vi
Alices desaparecendo, pois outras forças brotavam do seu
esgotamento. Percebi que poderia haver sorrisos sem gatos, conselhos
sem lagartas, jogos de croquet sem tacos.

Alice não desapareceu completamente, mas saiu, vez ou outra para que
fosse possível olhar para as vírgulas deixadas no país das maravilhas,
enquanto eu pensava como poderia seguir com a renúncia às
significações dadas, prontas que encontrara. Nadica de nada era o que
Alice sabia de quem roubou as tortas, e por esta razão careceu retirar-
se do julgamento e de algumas destas linhas.

Subtrair a personagem que motivou o início da pesquisa fez com que
eu atentasse a outras coisas, ditas menores, tanto o que fora produzido
para expor, como o que ouvi dos observadores. Fiz algumas falas
apresentando minha temática de investigação e atribuído a tudo que
vinha pesquisando, escrevendo e observando, atentei-me a detalhes tão
imperceptíveis, que quase escaparam ao pensamento. Tudo foi se
compondo como num emaranhado de produção, trocas e encontros
povoados de potências por vir.

134



No livro Sobre o Teatro: um manifesto de menos (2010), Deleuze trata
da obra do ator/dramaturgo/diretor e filósofo Carmelo Bene. Italiano,
nascido no ano de 1937, teve muitas produções, entre peças de teatro,
livros e filmes. Deleuze se aproximou de Bene por volta de 1977,
quando o mesmo demonstrou interesse em conhecê-lo. O que
interessava a Deleuze na obra de Carmelo Bene era a maneira como
este procedia na produção de suas peças, ou seja, por amputação,
desmontagem.

Bene não procedia por adição, mas por subtração de alguma coisa,
algum personagem, algum roteiro. Realizava ensaios críticos de obras
clássicas, como Romeu e Julieta, de Shakespeare. Dava outro lugar a
personagens icônicos, desmontava falas e fatos. Pensava no
“movimento de subtração, da amputação, mas já recoberto por outro
movimento, que faz nascer e proliferar algo de inesperado, como
numa prótese” (DELEUZE, 2010, p. 29).

Quando Deleuze (2010) expõe que Carmelo
Bene escolhe amputar os elementos de poder
do teatro, não é somente sua matéria que
muda, e sim a forma do teatro em si. Ao
deslocarmos este pensamento para operar na
educação, amputa-se o poder, ato majoritário,
para mostrar o livre e disforme curso de
outras formas de educação, que não seriam
possíveis se não fosse pela subtração desse
poder.
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Dar um tratamento menor para a educação, minorar “para liberar
devires contra a História, vidas contra a cultura, pensamentos contra a
doutrina, graças ou desgraças contra o dogma” (DELEUZE, 2010, p.
36), é o que enunciei com uma educação pela fabulação. Ao mesmo
tempo que utiliza-se da amputação, constrói-se próteses (ditos
possíveis), para inventar ramificações no ato educativo.

Essas próteses conseguem se amparar em diferentes potencializadores,
são as brechas que podem oportunizar criações inéditas, produzindo
tropeços em planejamentos, movendo tempos outros em um período
de aula, costurando botões adjacentes em currículos. Minorar ao
atentar-se no que ainda não está dado, mas que pode emergir de uma
fala, um olhar, uma curiosidade.

Enquanto o tempo do relógio insistia em passar durante este percurso
de doutoramento, fui cavando tocas ao atentar-me para o que poderia
contribuir com a escrita deste texto. Foi quando, despretenciosamente,
participei de um projeto de Arte Postal que encontrei navegando pela
internet e com a temática ‘All in the golden afternoon: Clube de fãs de
Alice no País das Maravilhas’:

Para iniciar o blogue sobre uma das obras mais emblemáticas da literatura, 
decidi criar uma convocatória de arte postal para ficar a conhecer a visão das 

outras pessoas sobre o livro de Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas.
Fica o regulamento para quem quiser participar: [ARTE POSTAL]

01. Tema Alice no País das Maravilhas
02. Categoria

Esta iniciativa é composta por uma exposição On-line e uma exposição 
tradicional se o número de trabalhos o justificar.
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Todos os trabalhos deveriam ser encaminhados para o seguinte
endereço: Bairro António Sérgio, Bloco C1 - 2Esq - 3020- 078
Coimbra – Portugal, e no site dizia que a proposta começaria assim
que fosse recebido o primeiro trabalho (Link em Anexos). Por ser
demanda contínua, desde que encaminhei minha fotografia, tenho
acompanhado os movimentos do blog, e talvez essa insistência de
mexericar tanto com essas imagens tenha me aproximado mais do
conceito de amputação.

Ao passar e repassar pelos postais enviados, pude perceber o quanto a
figura da Alice vai desaparecendo em muitas das criações. Contendo
envios de diferentes artistas, do mundo todo, observei que muitas das
colagens, desenhos (entre tantas técnicas), continham imagens de
cunho minimalista e conceitual. Desmanchar estas personificações de
Carroll foi minha tentativa constante ao operar a pesquisa com
literatura, fabulação e educação. Estes movimentos permaneceram até
o findar da escrita, pois sabia que não era necessário me agarrar a nada
fixo para fabular na educação, pois já vinha produzindo potências.
Mas confesso que o medo do vazio na pesquisa me fez, muitas vezes,
entrar na brincadeira de cabo de guerra com Alice (e os moradores do
país das maravilhas).

Na exposição que realizei na sala Nelson Ellwanger, no campus da
UFSM da cidade de Silveira Martins, apresentei as fotografias que já
tinham andado por dois espaços mencionados anteriormente no texto:
a Cláudio Carrinconde (Centro de Artes e Letras, UFSM) e a Sala 90
do Monet Plaza Shopping, em Santa Maria.
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Intitulada ‘Imagens de um devir-criança’, esta foi realizada entre os
dias de 02 de março e 30 de abril de 2019. Sabendo que eu sempre
deixava um caderno de recados em cada espaço expositivo que
apresentava minhas imagens, estava ansiosa por recolher este material
no último dia de exposição.

Esta foi a exposição que ficou mais tempo (cronológico) exibida,
então imaginei quantos encontros teria com as percepções dos
visitantes da sala e tudo que poderia fazer com estas mensagens.
Assim que apanhei o caderninho...

Nada...

As páginas estavam vazias, não havia nem mesmo a assinatura dos que
passaram pela sala, se é que passaram. Ao chegar a última folha,
apenas uma escrita, vaga... Vazia:

“Você está mesmo aí?”

Ao observar o tal ‘despovoado’ caderno de recados, achei pertinente
problematizar:
- O que eu aprendi, levando parte da minha materialidade para

outra cidade, mas que não alcançou determinado público
‘esperado’ por mim? Ou ainda por que levei as materialidades
para espaços expositivos?

- O que me mostrou esse vazio de palavras e/ou interações?
- O que me disse este vazio, em determinado momento da

pesquisa? E que potências se abrem com este vazio?
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Acredito que este vazio me mostrou o quanto a pesquisa não se pode
prender a uma só relação de arte e educação. A aprendizagem pela arte
não aconteceu somente nos espaços de exposição, cheios, onde eu
conseguia chegar até meu observador e, muitas vezes, trocando ideias
e bebendo o máximo das potencialidades que emergiam. Aconteceu
também nos momentos de silêncios, de introspecção, de escrita
solitária, momentos de forçar o pensamento para permanecer movente.

Esses modos de operar uma pesquisa que costura arte, educação e
fabulação me fez engrenar outras formas de alinhavar minha próxima
exposição, que permanece aberta ao tempo que encerro esta escrita.
‘Duplica-me: estilhaços imagéticos através do espelho’, que aconteceu
a partir de um edital do Museu de Arte de Santa Maria, na Sala Monet
Plaza Arte.

Diferente das outras exposições, esta contava com dezoito fotografias
inéditas, produzidas com o intuito de participar do edital e expor.
Eram imagens que advinham da materialidade, mas com o apelo mais
marcado pela manipulação digital. O período de exposição foi de 02 a
31 de maio, e como de praxe, também depositei na sala meu caderno
de recados para recolher percepções.

Mas desta vez, tais percepções, se vierem, ficarão fora do limite dessas
páginas, pois decidi não acessá-las até que entregue a versão final da
tese. Precisei amputar tal interlocutor pois compreendi que já estava se
tornando confortável, e que talvez despotencializasse o que ainda
precisava estar por aqui...
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Meu último tropeço, que aqui irá constar, foi a oficina ‘Contos
Malucos de Alice: Jogo Coletivo para Inventar Histórias’, que
aconteceu na 1ª Feira Cultural de Camobi. O local foi a Galeria
Mozzaquatro, onde estão vinculados os ateliês Casa das Artes e
Paspatu Ateliê de Artes Visuais, da qual faço parte como colaboradora.
Os dois espaços são independentes e têm como proposta trabalhar com
aulas de teatro, fotografia, desenho e pintura, e seus criadores são os
artistas Marcos Caye e Andressa Querubini.

A feira aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de março de 2019, e eu
apresentei a oficina nos dois primeiros dias, com públicos distintos.
Como estava acostumada a fazer falas com as turmas da pedagogia,
educação especial e das artes, turmas de escolas e quem aparecesse nas
exposições, tranquilizei-me ao montar uma oficina de leitura, com
parte da minha materialidade de pesquisa (minhas versões dos livros
da história de Carroll, algumas das minhas garrafinhas e imagens que
separei das fotografias).

Em algumas das garrafinhas, coloquei fragmentos que faziam parte do
jogo, como perguntas sobre a literatura da Alice, ideias incompletas
para instigar questionamentos e proposta de leitura e invenção de
pedaços do conto, como:

O que você faria se fosse bem pequenininho por um dia? 
E se fosse bem, bem grande?

Abra um livro de capa vermelha na página 23 e leia de 
trás para frente. Invente o resto do parágrafo. 
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A ideia era desmontar a forma fixa da história da Alice, afastá-la da
original para produzir ramificações que se tornassem potentes para
invencionar linhas inéditas.

Se Carmelo Bene tem frequentemente necessidade
de uma peça originaria, não é para fazer paródia,
seguindo a moda, nem para acrescentar literatura à
literatura. Pelo contrário, é para subtrair a literatura,
por exemplo subtrair o texto, uma parte do texto, e
ver o que acontece. Que as palavras deixem de
fazer ‘texto’... (DELEUZE, 2010, p. 29).

Assim, montei uma mesa, com pedaços de textos, indagações e
objetos, que talvez pudessem despertar algo no público que estava ali.
Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu, principalmente
no primeiro dia. Quem estava ali para fazer o encontro comigo foram
crianças de dois, três, cinco anos. Apesar de estar acostumada a
apresentar o trabalho e construir conexões com as crianças, nunca
tinha tido tão próximo do que eu produzia, crianças tão pequenas.

Fui tomada por um furacão de mãozinhas pegando os livros, todos ao
mesmo tempo. Uma menininha, abrindo todas as garrafinhas,
começava a virar na boca, pois tinha a nítida impressão que ela achava
que tudo era de comer.

E quem poderia dizer que não???

Esse turbilhão de falas, perguntas juntas, e gritos de ‘olha, olha’ me
tomaram de uma forma quase paralisante. Quase. Como aprendi neste
dia.
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Talvez nunca tivesse pensado nesta questão: o que eu ensino sem a
intenção de ensinar? Ainda, o que aprendo ao ensinar?

O segundo dia, mais ‘preparada’, tentei começar o jogo coletivo por
partes, fazendo com que cada um falasse de uma vez. O público, desta
vez, tinha mais alguns adultos, o que tornou a interlocução com as
crianças um pouco mais calma, mas não menos interessante.

Desse modo, surgiram algumas inserções na minha fala, como:
“Se eu fosse bem pequenininho, eu ia morar em um pote de cookies e 

comer eles pra sempre”
Ou 

“Se não existisse a Alice, a história poderia se chamar ‘De pernas pro 
ar’, ser escrita em francês e a Rainha Vermelha nunca sairia da toca. 

Mas devo concordar que sempre seria hora do chá”

Todas estas questões e intervenções que produzi me fizeram pensar em
como se apreende algo, como se fabula o ato de aprender. Foram
muitos espaços que passei, recolhendo atenção do que me fosse
possível, ao me colocar à espreita. Escorreguei muitas vezes nas

minhas ações, tropecei...

Experienciei intensamente estas potencialidades para compreender
modos de operar uma educação pela fabulação, pela arte, pela
vivência, pelas experiências em meio à pesquisa...

...em meio à vida. 
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Carrossel de possibilidades...



A ameaça é primeiramente imperceptível;
mas bastam alguns passos para nos
apercebermos de uma falha aumentada e que
toda organização de superfície já
desapareceu, jogada em uma ordem primária
terrível. O não-senso não dá mais o sentido:
ele devorou tudo. Acreditávamos primeiro
permanecer no mesmo elemento vizinho.
Percebemos agora que mudamos de
elemento, que entramos em uma tempestade.
Acreditávamos ainda estar entre garotinhas e
as crianças: já nos encontramos em uma
loucura irreversível. Acreditávamos estar no
ponto culminante de pesquisas literárias, na
mais alta invenção das linguagens e palavras;
já nos achamos nos debates de uma vida
convulsiva, na noite de uma criação
patológica concernente aos corpos
(DELEUZE, 1974, p. 85).



Bem à frente, uma toca de coelho, que mais parece um abismo. Ao

virar para trás, um longo caminho percorrido. Trajeto cheio de cores e
cheiros peculiares. Esta é a sensação, ao findar esta escrita:
transbordamento.

Parece que ainda estou caindo e caindo, em meio a gigantes estantes
de livros, móbiles de chaves antigas, prateleiras repletas de vidrinhos
transparentes. Saio do carrossel, mas continuo girando. E quando
retorno a ele, pulo de colo em colo, buscando por sossego.

O sossego não veio, nem mesmo quando encerro meu tempo. Talvez
este seja o único tempo de obediência cronológica, defender uma tese
que fabulou em muitos espaços. Colocar o ponto final no papel, mas
jamais no movimento de vida, que me produziu tantas outras até aqui.

Crianceira fui quando estive pesquisadora-artista-professora entre
estas linhas e imagens que permitiram inventar tantos gaguejos,
balbucios que proporcionaram muitos encontros inusitados com
coisas, objetos, retalhos, recortes, poemas, autores, suposições...

...histórias de...

era uma vez...

eram muitas vezes....
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Interessou-me costurar com a educação engrenagens que transformem
areia de parque em grandes castelos, poças d’água em oceanos
profundos e balanços comuns em foguetes velozes. Acessar os
mesmos elementos sempre de forma diferente, permitindo inventar-me
infinitamente.

Potencializar a partir da criança e das infâncias que fogem da
normativa e escorrer nas entrelinhas de uma aula cantada, de planos
abertos e de descobertas sempre possíveis. Escrever com a poesia,
esmiuçar poetas, desenhar letras e pintar sons.

Talvez possamos pensar o que produz uma criança ou uma infância e
constatar que não necessitamos de resposta nenhuma, ou pelo menos
nenhuma que faça nossos pés permanecerem no chão. Produzir-se
crianceiro em mapas de movimento, percursos múltiplos e alegóricos.
Descobrir nesses mapas segredos que só as crianças conseguiriam
enxergar.

A fim de viver intensamente este processo, convoquei esse conceito de
devir-criança para pensar essas potências múltiplas que o ser infante
transborda:

Infante é todo aquele que não fala tudo, não pensa
tudo, não sabe tudo. [...] Aquele que não pensa o
que já foi pensado, o que ‘há de pensar’. É aquele
que pensa de novo e faz pensar de novo. Cada vez
pela primeira vez (KOHAN, 2005, p. 246-247).

Assim problematizar questões acerca de uma educação inventiva, que

tem como dispositivo o inusitado, o devir.
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Ao findar esta escrita, sinto o esgotamento das materialidades, mas
daquele que nos faz deitar no chão da praia e balançar os braços e
pernas para formar lindas estrelas do mar. Uma saudade que nada tem
a ver com rememorações que permaneceram no passado, mas sim o
quanto foi possível atualizá-las durante todo o percurso.

Uma pesquisa assim nunca termina, pois segue em vida, viva.
Continuarei aprendendo ao olhar para o que as crianças olham, ao
folhear minhas versões de Alices, ao minorar planejamentos de aula,
ao nunca deixar de me movimentar em um tabuleiro de jogo go, e fora
dele. “Que o espaço não seja uma mesa ou um receptáculo
preexistente, espaço que seria preenchido pelo mundo escolhido; ao
contrário, a cada mundo pertence um espaço-tempo” (DELEUZE,
2012, p. 118).

Que eu sempre possa perceber a infância como força de algo que ‘é’,
no lugar daquilo que ‘será’ (LEITE, 2010). Que as infâncias fabuladas
nesta investigação possam atingir dimensões de um acontecimento e
produzir alargamentos de tempos em duração, em prol da invenção e
movimentos do eterno contínuo.

Infância que ganha força na experiência, na qual “sensações e
afetações disparam processos, compõem modos de apresentação e
produção do real, modos que se inscrevem na linguagem” (LEITE,
2010, p. 84). Podemos então concluir que pela linguagem produzimos
conexões com tempos de infância, com as vivências, com

experimentações.
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Com esta pesquisa pude aprender a deslocar-me nos espaços como
docente-artista-pesquisadora, saindo assim da zona de conforto,
estando atenta em como os movimentos de invenção potencializam a
formação no campo da educação e da arte. Como os lugares que
normalmente não são destinados a aprendizagem podem possibilitar
diferentes aproximações com o campo da educação e de que forma a
arte vem a contribuir com esse campo.

Aprender como se constitui uma educação pela fabulação, tendo em
vista disparadores tão distintos, operados pelo conceito de devir-
criança que oportuniza tantos possíveis. Conceber que a tese desta tese
é justamente engendrar o pensamento a partir da criança, da literatura
e da arte, atualizando tempos, remontando memórias para
problematizar uma educação pela fabulação.

Dessa forma, compreendi que os resultados da pesquisa perpassaram
pelas possíveis aprendizagens, tanto em espaços formais, como os que
atuei como docente, tanto na educação básica, como no ensino
superior, e os não formais, como a intervenção com as garrafinhas e as
salas de exposições, assim como a visitação de diferentes museus
(Santander Cultural, na cidade de Porto Alegre, Museu de Arte de
Porto Alegre e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro) viabilizaram
deslocar o espaço educativo, firmando uma educação inventiva e com
ação fabuladora.
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Também foi possível pesquisar a produção artística a partir do campo
educativo e da fabulação, pensando na manipulação dos objetos para
realizar a experimentação no campus da UFSM, montagem de
cenários para fotografias que resultaram nas exposições realizadas e
tratamento dessas imagens, visando sempre peculiaridades em meio a
encontros com a pesquisa e a vida.

Além disso, a afirmação de possibilidades potentes ao observar as
crianças, vozes menores, atos e peripécias destas. Anunciar a invenção
ao estar atenta no olhar da criança e como esta enxerga e percebe o
mundo ao seu redor. “A infância pela criança nos apresenta um mundo
de reticências, um mundo pontilhado de possibilidades pelo ritmo
cortado, sem sentido fixo, sem sentido dado, sem sentido previsto”
(LEITE, 2011, p. 116).

Encerrei este percurso mais mexeriqueira e atenta. Entendi que a
infância, vista dos modos como investiguei, ultrapassa os limites de
um país das maravilhas, de um orfanato longínquo ou de uma visita à
casa da vovó, que fica do outro lado do bosque. Foi realmente afirmar
tocas de coelho no que conhecemos como processos de aprendizagem
majoritários, esburacar tempos de aula, fazer correr os modos
minoritários de se trabalhar com literatura, arte, infância, educação e...

...fabulação.
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Por fim, imaginou como seria essa mesma irmãzinha quando, no futuro,
fosse uma mulher adulta; e como conservaria, em seus anos maduros, o
coração simples e amoroso de sua infância; e como iria reunir outras
criancinhas à sua volta e tornar os olhos delas brilhantes e impacientes
com muitas histórias estranhas, talvez até com o sonho do País das
Maravilhas de tanto tempo atrás; e como iria sofrer com todas as mágoas
simples delas, lembrando sua própria vida de criança, e os dias felizes de
verão (CARROLL, 2015, p. 139).
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Anexos



Nos anexos desta pesquisa, trouxe os convites, chamadas e
reportagens que aconteceram nestes quatro anos de estudos. Estive em
meio a experimentações constantes, apresentando as percepções que
foram sendo construídas no envolvimento com a temática e as
literaturas que me propus pesquisar nesta tese de doutorado.

- Projeto instiga a participação a partir de garrafas com fragmentos 
textuais (Reportagem) 

LINK: http://site.ufsm.br/noticias/exibir/projeto-instiga-participacao-
partir-de-garrafas-co

- Garrafinhas com fragmentos textuais são espalhadas pela 
Universidade (Reportagem) 

LINK: http://site.ufsm.br/noticias/exibir/garrafinhas-com-fragmentos-
textuais-sao-espalhadas

- LEIA-ME: fragmentos engarrafados de um devir-criança 
(Exposição Individual)

- Experimentações fotográficas de uma produção de tese 
(Exposição Individual)

- All in the golden afternoon: Clube de fãs de Alice no País das 
Maravilhas (Arte-Postal Internacional) – https://that-golden-
afternoon.blogspot.com/2018/10/ana-claudiabarin-brasil.html

- Imagens de um devir-criança (Exposição Individual)
- Contos Malucos de Alice: Jogo Coletivo para Inventar Histórias

- Duplica-me: Estilhaços imagéticos através do Espelho 
(Exposição Individual)
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Imagens da Exposição 
Leia-me: fragmentos 
engarrafados de um 

devir-criança
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Imagens da Exposição
Experimentações fotográficas de uma produção de tese 
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Imagens da 
Exposição

Imagens de um 
devir-criança 
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Imagens da Oficina
Contos Malucos de Alice: Jogo Coletivo para Inventar Histórias
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Imagens da Exposição
Duplica-me: estilhaços imagéticos através do espelho
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