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Resumo
A pesquisa por aqui apresentada foi se fazendo com processos e experiências
produzidos em uma turma de formação de biólogos. Durante a disciplina de
Etnobiologia, fomos provocados a criar uma feitura coletiva que pudesse nos envolver
mais com a questão do ambiente: quais os sentidos de diversidade podemos produzir a
partir de encontros com signos emitidos do ambiente ordinário? Quais ambientes,
relações e vidas podemos inventar a partir de nossas singularidades? O que a pesquisa
pode dizer sobre a produção de sentidos ambientais? Somos atravessados pela vontade
de pensar a educação de um jeito mole, como campo de criação, de invenções fugidias
onde se instalam possibilidades de existências. Desejamos investigar produções de
subjetividades situadas em microcontextos, que em conjunto com pesquisadores,
filósofos, biólogos em formação, árvores e avenida, possam ser lançados outros olhares
e sentidos sobre diversidades de ambiente. A partir de encontros e acontecimentos,
acreditando que os afetos são devires que movimentam nossas singularidades, que
mostram o que provisoriamente somos, fomos tecendo conexões entre expressões
constitutivas dessa cartografia de afetos. Fotografias, poesias, banners,
questionamentos surgiram em passeios que fizemos na Avenida Leite de Castro, lugar
que selecionamos para nos instigar a criativizar nossas potencias ao tornarmos
ambiente. Esses expressos parecem querer capturar o belo, o verde, o movimento,
diversidades de interações da vida que nos são muitas vezes furtados ao estudar sobre
o ambiente em uma sala de aula. Na abertura que se faz no descontinuo, nas
rachaduras dos conhecimentos a priori, o trabalho coletivo-ativo na produção de
sentidos e política visual nos aponta a necessidade de desimpedir caminhos da
percepção para gestos que possam manifestar outras formas de viver com o cotidiano,
com o ambiente.
Palavras-chaves: Cartografia; Cotidiano; Ambientes; Invenção; Biodiversidade.

A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro.
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.

Manoel de Barros in: Livro sobre nada

Gratidões aos encontros, compostos por
existências singulares que aumentam a força
para viver: família, amigos, grupos da luta,
grupos da poesia, da musica, de estudos, de
pesquisa, CAPES, educadores e educandos,
grupos da arte, terra, pessoas, seres...

Um oriente de acesso aos
Microensaios

Afetos, desejos e
apresentação
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Convivência com ideias variáveis: diversidade. Uma palavra que está em constante
transito entre as relações seja para falar em diversidade sexual, ambiental, cultural,
social enfim, diversidade, pluralidade. Como podemos viver com diversidade? No fluxo
desse sentido pluri, deixar ser atravessado por experiências e encontros, esvaziar
certezas. Isso exige perturbações que des-narram e narram o cotidiano, ver o não visto
para olhar de outras formas o mundo. Ambientes cotidianos que não querem mais ser
presos a imagens ordinárias, mas anseiam por criações improváveis entre
conhecimento científico, arte, educação. O desejo de uma abertura de puro afeto que
exprime sentimentos e metamorfoses da vida.

Abertura que se faz no descontinuo,
nas rachaduras dos conhecimentos a priori.

Iluminar outros ângulos de visão ao movimentar conceitos e práticas inabaláveis pela
certeza produzida, alegando modos certos ou errados no mundo “dado”. Somos
atravessados pela vontade de pensar a educação de um jeito mole, como campo de
criação, de invenções fugidias onde se instalam possibilidades de vidas. Perceber o
diverso como possibilidade de aumentar o mundo, de ser responsável por ele,
aumenta as potências em exprimir sentidos, imagens e poesia. Desejamos investigar
produções de subjetividades situadas em contextos menores, locais, que em conjunto
com pesquisadores, filósofos, biólogos em formação, cotidiano, possam ser lançados
outros olhares e sentidos sobre diversidades de ambiente. Devir em afecções que
alargam pensamentos.

Deslizes em viagens da construção de uma investigação nos conduz a explorar mais
com o ambiente. Ambiente cotidiano, da faculdade, de uma disciplina de biologia,
ambiente e educação, afinal o que fazemos no/com ambiente? Como podemos viver
ambiente? Como podemos habitá-lo? Em termos de educação voltada para o estudo
do ambiente, normalmente evidencia-se certo reducionismo sobre o que pode ser
ambiente, vinculado às visões de uma ciência positivista, homogênea e produtora de
um “conhecimento de referência”. Antonio Carlos Amorim (2008) ao tratar de aspectos
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da educação ambiental, de biodiversidades, por entremeios da teoria moderna e da
pós-moderna, nos diz sobre a continuidade de efetuações do estilo de pensamento
representacional (típico da modernidade), nesses tempos cheios de refluxos de certa
pós-modernidade. Então, a partir de linhas de fugas, para o autor “é possível pensar
que novos discursos sobre emancipação se fundam na oscilação, pluralidade e,
sobretudo, erosão de realidade” (AMORIM, 2008, p. 110).

Sob essas perspectivas, as ideias e discussões sobre o que é ambiente são carregadas
de vários elementos e relações distintas, tratam da própria complexidade do mundo e
transversalizam formas de apropriação da natureza de acordo com paradigmas,
relações de saberes e de devires. Para esta pesquisa, busquei em conjunto com
encontros, provocar sentidos particulares despreocupados com traçados dominantes,
estáveis; e mais ligados às intensidades das experiências. Então, ao dar conta de que
pensamentos singulares da existência possuem forças para movimentar as relações que
estabelecemos como o nosso meio, justamente por dizer respeito a travessias de nossa
vida, eles se tornam potências em multiplicação de pensamentos e ações propositivas
em torno dessas conexões.

Disparando problematizações como “quais os sentidos de diversidade podemos
produzira a partir de encontros com signos emitidos do ambiente ordinário? Quais
ambientes, relações e vidas podemos inventar a partir de nossas singularidades? O que
a pesquisa pode dizer sobre a produção de sentidos ambientais? ”, o desejo em se
aventurar no feitio de uma cartografia com aspectos rizomáticos (DELEUZE e GUATTARI,
1995). A partir da proposta de produção de bailes em acontecimentos de encontros
que possam localizar pistas, sentidos, produções subjetivas relacionados às expressões
de biólogos tornando-se ambiente, movimentar um pouco dos afetos e fazer mundos
apresentarem-se! Um caso de experimentar, denunciar e anunciar combinações
prolíferas entre cotidiano-educação-filosofia-ciências-arte, conectar multiplicidades e
apostar nas forças de planos coletivos em comum. Entremear por conexões imbricadas
em acontecimentos locais, que anunciam que o processo de aprendizagem constante
ajuda a manter vivos e mais diversos nossos modos existenciais.
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Um baile em acontecimentos que mobilizam criações sobre a temática ambiental e que
venha tecer um conjunto perspectivas com velocidades, com ritmo. Um baile que
revela coreografias de movimentos, “uma pesquisa-bailarina, que transforma a estética
do movimento da vida em educação em pura intensidade” (OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p.
168). São coreografias feitas em encontros que proporcionados por acontecimentos,

que se constituem “uma troca entre estado de coisas e o improvável, a contingência, o
paradoxo”, fazendo o sujeito ser “forçado a produzir algum tipo de sentido pela contraefetuação, na busca de novos significados para dar conta do que acontece a ele”
(BRITTO e RAMOS, 2014, p. 35). Um baile tão conectado no cotidiano que podemos,
por exemplo sair da sala de aula para ir passear pela avenida que é logo ali. Passeios
que constroem sentidos, numa dinâmica em que pensamento e ação se coproduzem
invocando uma des-organização. Pesquisar, dançar e escrever em movimentos de
linhas bailarinas...

A escrita cartográfica se deixa viajar na língua e nas palavras, sem
começo ou fim, sem vontade nenhuma de chegar a algum lugar.
Escreve pelo meio, sem arborescências ou raízes. Uma escrita feita de
devir, uma composição de signos para traçar linhas de fuga, querer
fluxos, lançar flechas, provocar abalos, abrir alas, até valas, para uma
língua desviante que fia e engendra multiplicidades e singularidades
(OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p. 175).

Dinamizar os pensamentos.
Composições heterogêneas.

E quanto aos aspectos rizomáticos da cartografia aqui pretendida? No intento de
acompanhar processos ancorados em experiências, o rizoma da construção do
conhecimento coloca

[...] em questão a relação intrínseca entre as várias áreas do saber,
representadas cada uma delas pelas inúmeras linhas fibrosas de um
rizoma, que se entrelaçam e se engalfinham formando um conjunto
complexo no qual os elementos remetem necessariamente uns aos
outros e mesmo para fora do próprio conjunto (GALLO, 2003, pg. 93).

Ao convergir esses aspectos, a procura de transbordar os ditos, romper com limites de
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saberes; instigar multiplicidades de pensamentos num conjunto de linhas dispersas e
em permanente movimento que podem criar uma cartografia rizomática com os
sentidos e afetos que perpassam pelo tema ambiente. Afetos-devires que compõem,
decompõem e modifica as relações dos indivíduos “aumentando ou diminuindo sua
potência de agir, vindo das partes exteriores ou de suas próprias partes” (DELEUZE e
GUATTARI, 1997). Cartografia aberta, com diversas linhas que se cruzam, que se
separam, que podem se fundir e fugir, com questões prolíferas que estão longe de
serem acabadas, bem mais perto de serem recriadas. Vontade de procedimentos que
permitam a elaboração de novas ações sobre a superfície da educação. A proposta
advém então do desejo de criar versão menor de uma versão maior, um verso menor
dentro do poema maior que é o ambiente, no sentido de que

[...] pensar a educação ambiental pela relação entre superfícies do
acontecimento e diferença é indicar suas potências como devir que
liberaria a diferença e não a subordinaria ao fundamento metafísico
ou à essência. É compor desconstruções da representação como
potência propulsora em contextos de pesquisa contemporânea. Mais
especificamente, chegar ao limite das relações entre identidades e
diferenças e alcançar o instante em que uma é quase a outra,
instante da mudança de natureza, ou seja, o acontecimento
(AMORIM, 2008, p. 113).

Essa investigação tem seu acontecimento potente nas perambulações pela Avenida
Leite de Castro, localizada na cidade São João del-Rei. Lá, um conjunto de linhas se
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conectam em diversidade. Uma avenida que escolhemos para compor um trabalho
coletivo e inventado, durante a disciplina de Etnobiologia, com o intuito de
movimentar e criar sentidos de ambiente.

Permito-me trazer aqui por escrito, devaneios, saberes que se entrecruzam, um
emaranhado de conceitos misturados, estudados em vivências. Às vezes falo em
primeira pessoa do singular, às vezes em primeira do plural, porque sinto que são
várias pessoas compondo esse texto. Produzo uma cartografia escrita em movimento,
cheia de fendas, volátil, cheia de linhas de porvir e de linhas de equívocos, de linhas
depressoras, com linhas às vezes desconexas e às vezes que se amam demais. Pode ser
que tenha dado ênfase em umas coisas e nem mencionado outras, e talvez isso se deva
mais a atenção na formação como processo, que hesita na experiência, do que aos
procedimentos, de vivências. Atraída por pensamentos nômades que tem todo o
ambiente a habitar, faço alguns apontamentos de conceitos e des-conceitos que são
como linhas potentes desse baile. Nestes dizeres muitas vezes dialogando com
conceitos, imagens e escritos do meu diário de campo (escritos que estarão em itálico
seguidos da abreviação DC); produzo uma redação, dividida em microensaios diversos:
alguns mais concentrados em discussões, outros concentrados em imagens e outros
mais descritivos dos processos coletivos potentes desse trabalho. As fotografias dos
desenhos feitos a nanquim que muitas vezes aparecerão no texto, são de minha
autoria. As imagens da Avenida Leite de Castro são artefatos produzidos no coletivo,
sendo quase impossível reconhecer qual pessoa tirou certa foto, forçando então os
créditos a se referirem ao Coletivo da turma de Etnobiologia. As fotos presentes no
microensaio Entrelinhas da criação foram feitas durante o III Encontro Regional de
Ensino de Biologia, sendo a maioria de autoria da colega Priscila Matilde. Os micros
ensaios são diversos e em cada um, os encontros e afetos sejam de vivências sejam de
pensamentos, são as linhas fortes que movem e compõe esta tessitura. Proponho, com
muito desejo, que o biodiverso do nosso ambiente cotidiano possa compartilhar
criações se buscamos estar abertos aos atravessamentos do dia a dia.
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Pesquisar é experimentar, arriscar-se, deixar-se perder. No meio do caminho, irrompem
muitos universos díspares provocadores de perplexidade, surpresas, temores, mas
também de certa sensação de alívio e de liberdade do tédio (OLIVEIRA e PARAÍSO,
2012, p.161).
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Movimentos de saberes
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Há algum tempo ando contaminada por pensamentos que sempre lembram um poema
do autor Thiago de Mello:

As Ensinanças da Dúvida
Tive um chão (mas já faz tempo)
todo feito de certezas
tão duras como lajedos.
Agora (o tempo é que fez)
tenho um caminho de barro
umedecido de dúvidas.
Mas nele (devagar vou)
me cresce funda a certeza
de que vale a pena o amor.

Sinto-me mais leve ao caminhar em um chão umedecido de curiosidades, que me
permite um traçado de composição com o mundo mais lento, mais intenso. Quando
caminho, meu corpo sofre modificações em conjunto com o mundo e minha existência
também produz transformações no mundo. Talvez seja nessa relação de coprodução de
mim e do mundo, é que posso provar modos mais singulares de saberes. Muitos dos
saberes que venho compondo e decompondo, se movimentam puxados por afetos que
provocam sempre uma sensação de que, a cada resposta, sempre surgem perguntas.
Com a vontade de investigar mais os sentidos produzidos durante encontros em
ambientes ordinários e traçar uma cartografia de afetos, me lanço ao mar de
possibilidades dos pensamentos e ações que sejam mais ligados às circunstancias e
menos ligados às essências. Como viver o ambiente num protagonismo ativo de
transformação de si o do mundo?

Ainda que aconteçam múltiplas pesquisas científicas que muitas vezes possuem o
caráter de oferecer respostas e\ou verdades sobre o mundo que habitamos, são
inegáveis os movimentos que apontam especificidades e complexidades de nossas
ações. Como exemplo, saliento os movimentos que constituem a existência da
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condição pós-moderna1, que influencia fortemente as compreensões do entorno do
conhecimento científico “na medida em que mudam as metodologias de análise,
mudam as possibilidades de intervenção no mundo, mudam os problemas, mudam as
promessas” (VEIGA-NETO, 1998, p. 147). A sociedade, composta por diferentes redes
de relações, por diferentes modos de perceber e de estar com o mundo, é repleta de
aspectos transitórios que mostram que muitas das respostas do mundo desenhado
pela ciência podem ser temporárias.

Fazendo conexões com estudos que se afinam produzindo o diverso, as diferenças,
vamos ao encontro de pensamentos produzidos por Gilles Deleuze, que num quadro
de multiplicidade de pensamentos da filosofia contemporânea francesa, “[...] Gilles
Deleuze foi o filósofo da multiplicidade” (GALLO, 2003, p. 33). Esse francês torna-se
muito marcante ao criar conceitos que permitem a saída de territórios unilaterais, de
ideias universalizantes, e se abrem para o mundo sempre em mutação, para lugares
que dinamizam conexões inimagináveis, “[...] onde o pensamento de Deleuze expande
sua poética e sua política de proliferação de vida por ter contaminado de si outras
parcelas do mundo e, ao mesmo tempo, por ter contaminado a si próprio com estas
parcelas do mundo” (AMORIM e OLIVEIRA, 2011, p. 7). Toda a riqueza de conceitos
elaborada por esse filósofo em torno dos aspectos do pensamento (como a criação,
organização, funcionamento) e das diferenças que compõem nossa subjetividade, pode
ser deslocada para pensarmos em educação e nas pesquisas nesse campo de
conhecimento.

Uma das questões que foi bastante estudada por Deleuze é sobre a problematização do
pensamento e suas imagens. Ele contestava a hegemonia do pensamento
Veiga-Neto diz do tempo pós-moderno, que abandona perspectivas da Razão
moderna: “[...] o que ele quer é apenas trabalhar sem recorrer à transcendência da razão e do
sujeito, à dialética e assim por diante. Esse apenas é tudo, pois o que o pós-moderno subtrai
do pensamento moderno são seus próprios fundamentos, na medida em que esses
fundamentos vinham sendo aceitos como incondicionais, supra-históricos, últimos,
transcendentais. Ao se despedir desses fundamentos, o pós-moderno tira da origem e do
centro o Sujeito que ali havia sido colocado pelo Iluminismo, entendido, a partir de agora,
como “resultante” de um pensamento datado e localizado: eurocêntrico, branco, machista e
colonizador” (VEIGA-NETO, 1998, p. 146).
1
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representacional, da ciência e formas de vida que derivam dessa forma lógica, por
afirmarem dualidades, binarismos como mundo da essência e da aparência, o
inteligível e o sensível, ideia e imagem, modelo e cópia. Grosso modo, as dualidades
produzidas por Platão e Aristóteles no desenvolvimento da representação 2, buscam
pelo autêntico, pelo puro, pela boa cópia (uma imagem dotada de semelhança) num
processo de exclusão de simulacros, das más cópias. Deleuze insurgiu contra as noções
de original e derivado (aquilo que está sobre o julgo da identidade e semelhança),
valorizou o simulacro, as miríades de detalhes da sensibilidade (GALLO, 2003, p. 36),
que se tornou para ele, “[...] uma das maneiras de formular o projeto geral de pensar a
diferença nela mesma, sem permanecer no elemento de uma diferença já mediatizada
pela representação, isto é, submetida à identidade, à oposição, à analogia, à
semelhança” (MACHADO, 2009, p. 49).

Em diversos aspectos da cultura ocidental, a atmosfera esbanja predominância da
concepção da imagem do pensamento representacional, calcada em características
como exemplo o senso comum, que constrói um pensamento que é naturalmente
propenso ao conhecimento (o pensador possui uma boa vontade de conhecer as
coisas), e também o modelo da recognição pelo qual o principal objetivo do
pensamento é reconhecer o mundo3: “[...] esse reconhecimento dos objetos e do
mundo em geral exige uso congruentes das faculdades, em que cada uma delas
transmite às outras uma identidade do objeto a ser conhecido ou reconhecido”
(MAURICIO e MANGUEIRA, 2011, p. 293). Todas essas características vão conduzir a
lógica da representação, estabelecendo relações estreitas entre pensamento e
verdade: as pessoas propensas à boa vontade de conhecer, de descobrir o verdadeiro, a
essência das coisas, contemplam o mundo com valores universais e desenvolvem
identidades ideais à medida que a representação seja idêntica à essência da coisa.
2

Ver MACHADO (2009), p. 39.

Podemos comumente experimentar essas características no campo das instituições
educacionais. O método de avaliação de “aprendizagem”, a distribuição conteudística em
disciplinas fragmentadas em horários, as estruturas de uma sala de aula, dentre tantas outras
características, estão fortemente presentes nas instituições e sempre reforçam o caráter de
reconhecimento de um mundo já pré-estabelecido por currículos, pelos livros didáticos, por
programas educacionais, por professores...

3
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Talvez, uma mortificação das potências4 de relações do mundo.

Porém, navegando no contrafluxo da ideia de que a principal preocupação do
pensamento é a recognição, Deleuze encontra na obra Proust e os signos sustentações
de que o pensamento pode se constituir como uma potência criadora através do Ato
de Pensar. Essa ação, que foge da boa vontade, do voluntarismo na busca por verdades
puras e universais e pende para a “violência” no pensamento, mostra que outros
modos de funcionamento do pensamento são conseguidos, nos quais “[...] o sujeito
pensante deve ser alvo de uma verdadeira coerção provocada por um encontro
involuntário com algo que o violente” (MAURICIO e MANGUEIRA, 2011, p. 297). A
partir daí há diferenciação entre o pensamento e o ato de pensar. Enquanto este se
traduz em ação que acontece no pensamento, aquele se associa ao mundo das coisas
dadas, ao modelo da recognição.

O erro da filosofia é pressupor em nós uma boa vontade de pensar,
um desejo, um amor natural pela verdade. A filosofia atinge apenas
verdades abstratas que não comprometem, nem perturbam [..] Elas
são gratuitas porque nascidas da inteligência, que somente lhes
confere uma possibilidade, e não de um encontro ou de uma
violência, que lhes garantiria a autenticidade. As ideias da inteligência
só valem por sua significação explícita, portanto convencional. Um
dos temas em que Proust mais insiste é este: a verdade nunca é o
produto de uma boa vontade prévia, mas o resultado de uma
violência sobre o pensamento! (DELEUZE, 2003, p. 15).

Agir no pensamento, ato de pensar, potência de criação. Deleuze consegue encontrar
em Proust a importância dos Signos para o pensar, para a aprendizagem: “Os signos são
objeto de um aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início,
considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem
decifrados, interpretados” (DELEUZE, 2003, p. 4). Os signos nesta perspectiva,
impedem a recognição e se fazem violentadores do pensamento, devido a aspectos
especiais: cada espécie de signo possui características próprias que as distinguem dos
4
“A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, que agrupa uma
infinidade de partes, corresponde um grau de potência” (DELEUZE e GUATTARI, 1997).
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outros, e eles são portadores de mundos particulares que são vivenciados pelos
sujeitos. Assim,

[...] quando colocamos que o signo impede o exercício de recognição
calcado no acordo entre as faculdades, devemos lembrar que a
principal característica da recognição é justamente fazer todas as
faculdades trabalharem sob a perspectiva de um objeto comum que
era dado a reconhecer. O ato de pensar, por seu lado, implica um
diferente funcionamento das faculdades. Por ser ele o resultado de
uma violência imposta pelos signos ao pensamento, não será possível
que as faculdades trabalhem de forma voluntária, ou seja, elas não
podem se antecipar em sua tarefa de reconhecer os objetos. O
encontro involuntário acarreta, por sua vez, um exercício involuntário
das faculdades: aqui, cada uma somente transmitirá às demais a
agressão desse encontro (MAURICIO e MANGUEIRA, 2011, p. 297).

Num encontro entre sujeito (individuo em multiplicidades) e signos, o pensamento
habita mundos específicos característicos dos signos e estes são interpretados de uma
forma particular, produzindo verdades implicadas, involuntárias e parciais, sugerindo
que as verdades são produtos de um aprendizado singular e “[...] que o próprio Tempo
é plural” (DELEUZE, 2003, p. 16). Potências de criação, de inventividades! Segundo
Eduardo Mauricio e Mauricio Mangueira (2011), Deleuze afirma que durante a
interpretação dos signos, que sempre implica em uma criação, é necessário tomar-se
de dois outros conceitos: a essência e o sentido. Todo signo possui um sentido que não
existe previamente e que será desenvolvido pelo sujeito durante o momento do
encontro com o signo, e também possui uma essência (que é diferente da essência da
coisa em si de Platão) que é acessada durante o encontro:

[...] de início, um signo se apresenta num percurso como fazendo
parte de um grupo mais genérico, do qual ainda se desconhece sua
essência. É a partir do trabalho de criação ou tradução que se começa
a individualizá-lo, a atingir sua essência. A partir disso, o signo remete
a uma série, que, por sua vez, pode apresentar múltiplas variações,
dependendo de qual essência tenha sido selecionada. Devemos
lembrar que essa seleção da essência é sempre involuntária,
contingente, na medida em que está sujeita ao acaso dos encontros e
da maneira como se é violentado pelos signos. É por isto que em
determinado nível pode-se afirmar que as essências são também
criadas, produzidas, já que dependem em parte dos encontros
involuntários dos indivíduos e do sentido que cada um deles
conseguirá traduzir (MAURICIO e MANGUEIRA, 2011, p. 301).
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Essas composições dos signos evidenciam que essências podem provocar diferenças e
não universalidades, dependendo das particularidades envolvidas em um encontro:
cada sujeito exprime o mundo vivido de uma maneira que é a própria diferença e a
aprendizagem é em excelência, criação de problemas. Diante da multiplicidade5 e da
pluralidade contida no ato de pensar, as criações6, verdades inventadas e implicadas,
transitam no dinamismo do viver podendo estabelecer conexões duradouras ou curtas,
mas sempre geradas no espaço do diverso, compondo um pensamento transversal7:
“[...] trata-se de colocar o pensamento em linhas libertárias, mutantes, nômades, que
tendem a se livrar da incumbência de representar, de objetivar e de calcular” (BRITO e
NETO, 2013, p. 2).

Vir

a

ser,

devir:

alimentar-se

do

transitório,
vivenciar

o

real

bailando

em

descontinuidades,
compor

nossos

corpos

com

singularidades
encontros,

de
uma

infinitude em tornar-se que não implique em uma reprodução. O que nos atrai é a
possibilidade de criar. Criar subversões de coisas já dadas, imutáveis, sobre

Multiplicidade como “[...]o verdadeiro elemento onde algo se passa” (DELEUZE, 2013,
p. 186), que não supõem totalidades, embora Deleuze e Guattari “reconheçam que
subjetivações, totalizações e unificações são “processos que se produzem e aparecem nas
multiplicidades” (HAESBAERT e BRUCE, 2002).

5

6

“Criar não é comunicar, mas resistir” (DELEUZE, 2013, p. 182).

“Concerne ao pensamento transversal uma política, uma estética, uma ética, uma fuga
para inventar novos modos de pensar a vida, a existência, o que desnorteia a representação
para conectar um pensamento selvagem, um devir escrita, que visa transbordar os resultados,
as conclusões simplórias” (BRITO e NETO, 2013, p. 2).

7
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pensamentos que pretendem só reconhecer para perpetuar uma certa corrente de
normas organizativas, políticas, socioambientais predominante por aí. Quais sentidos
podemos produzir a partir de encontros com signos emitidos do ambiente ordinário?
Podemos produzi-los de quantos jeitos? Desconfiamos de que pode ser de infinitos
jeitos. No desejo de se provocar novas possibilidades, de inventar sentidos, de
compreender, de apreender a partir da atenção aos encontros, a vontade de habitar
esses espaços, problematiza-los, compartilha-los e construir artefatos científicos.
Questionar espaços mundanos, compreender

e

agir politicamente

criando

investigações pensadoras, a fim de percorrer nas descontinuidades construtivas das
coisas. “Devir que se instala e perambula entre escrita e pesquisa, de(vir) escrever e
pesquisar junto às reticências. Ambiente que se inventa nesse movimento desejante
que salta e mergulha através das imagens. Variadas formas de viver em relação”
(ANDRADE e SPEGLISH, 2011, p. 128).
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Ambient-ARTE
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Não há obra que não indique uma saída para a vida, que não trace um caminho entre
as pedras (DELEUZE, 2013, p. 183).

Questões ambientais sempre me atravessaram. O gosto de poder compreender um
pouco mais sobre relações do que vem a ser ambiente esteve sempre presente em
minhas vivências, e talvez, ele foi um dos motivadores potentes que me conduziram a
fazer o curso de ciências biológicas. Acreditando ser um caminho para interagir mais
com essas relações, sempre me atentei e procurei as disciplinas, aos espaços e noticias
que poderiam trazer mais elementos de compreensão. No entanto, desde a escola
básica até a graduação, fui me dando conta de que os debates, as ações, os
pensamentos que rondam esse tema quase sempre se davam em escala global. Era
como se eu, expropriada do mundo, mas ao mesmo tempo vivente nele, teria que dar
conta de problemas exteriores a mim que incessantemente apareciam para perturbar:
tenho que salvar o planeta da erosão, da poluição, do desmatamento... Aos poucos,
pesquisando na botânica e mais tarde, fazendo parte do grupo NINJA8 engajado nas
lutas por justiça ambiental é que realmente senti que essa questão era muito, muito
maior que imaginava. Os problemas do ambiente são também problemas de minha
existência.

Questões ambientais são tratadas, muitas vezes, por vieses que são fabricados por
ideologias que determinam formas de tecnologia e progressos a favor de um
O NINJA (Nucleo de Investigações em Justiça Ambientais ) é um grupo da UFSJ que
trabalha e pesquisa processos engajados em educação popular, justiça ambiental, conflitos
ambientais. Em conjunto com os grupos GESTA (da UFMG) , o NIISA (da UNIMONTES) e
movimentos sociais, construíram o Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais, com o
objetivo da “elaboração de um mapeamento qualitativo dos conflitos ambientais em Minas
Gerais ocorridos entre os anos de 2000 a 2010, a partir da identificação, caracterização e
classificação dos casos de violação do direito humano ao meio ambiente, considerando a
existência de denúncias institucionalizadas e/ou manifestação de sujeitos sociais. A intenção é
que tal mapeamento funcione como um instrumento de defesa dos direitos e também de
elaboração e execução de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à democratização da
apropriação dos territórios e condições naturais para grupos política e economicamente
fragilizados”.
(http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/observatorio-de-conflitosambientais/mapa-dos-conflitos-ambientais/)
8
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pensamento que leve as nações rumo ao “desenvolvimento”.
Comumente elas são debatidas em nível de capitalismo,
indústrias, tecnologias, ou seja, em territórios nos quais as
relações de forças são bem visíveis, deixando para lá relações mais
invisíveis como a sensibilidade, seja individual ou coletiva.
As formações políticas e as instâncias
executivas parecem totalmente incapazes de
apreender essa problemática no conjunto de
suas implicações. Apesar de estarem
começando a tomar uma consciência parcial
dos perigos mais evidentes que ameaçam o
meio ambiente natural de nossas sociedades,
elas geralmente se contentam em abordar o
campo dos danos industriais e, ainda assim,
unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao
passo que só uma articulação ético-política —
a que chamo ecosofia — entre os três registros
ecológicos (o do meio ambiente, o das relações
sociais e o da subjetividade humana) é que
poderia esclarecer convenientemente tais
questões (GUATTARI, 1990, p. 8).

Guattari então acredita numa resposta transversal à crise
ecológica proporcionada pela ecosofia, ao considerar elementos
como mudanças técnico-científicas em escala planetária, o
aumento da densidade populacional e reorientações de objetivos
na produção de bens materiais e imateriais operados por uma
revolução política social e cultural, que se manifeste não só nas
relações de força visíveis, “[...] mas também aos domínios
moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo”
(GUATTARI, 1990, p. 8). Um convite a sacudir uma educação
ambiental que determina “[...] ambientes que poderíamos apenas
conhecer entre narrativas e demarcações conceituais” (ANDRADE e
SPEGLISH, 2011, p. 128) e talvez, o ambiente e ecologia sob novos

olhares.
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Nesta

investigação

quisemos

produzir

olhares

durante

nossas travessias pela
avenida

Leite

de

Castro, e muitas vezes
por meio de uma
câmera

fotográfica,

nós

congelamos

olhares

ao

sermos

afetados por signos biodiversos de uma avenida-cotidiano. Ao longo da investigação,
experimentamos potencias ao produzir fotografias, principalmente por que éramos
testemunhas e também participantes das coisas que aconteciam. Queríamos
materializar momentos, encontros, emitidos singularmente para compor diversidades
de ambiente que nos afeta sendo o ato fotográfico mais que uma observação passiva
(SONTAG, 2004, p.22). Compor com ambiente ia alem das discussões em sala e de
quando passeávamos, era como um rio que recebe diferentes deságues de afluentes
ricos em ações, pensamentos, conceitos plurais.

Habitar o mundo. Quais mundos podemos inventar sem tantas demarcações?
Estabelecer relações de proximidade e familiaridade pelo/com lugar que vivemos.
Sentir o ainda insensível. Pintar conexões que não pertencem mais ao mundo dado,
mas aos mundos que vivemos e interagimos em tempo real: encontros,
acontecimentos... Fabular ambientes: “[...] desejar deslocar essas ideias para
pensarmos em imagens, ambientes e educação ambiental. Encontros que só podem
ser sentidos, que agitam a alma abrindo-a para o impensável, o imemorial, o
insensível” (ANDRADE e SPEGLISH, 2011, p. 127).
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Por aqui, estamos provocados “[...] pela crítica ao mito da ciência única e objetiva, pela
crítica ao dualismo que opõe homem e natureza, que opõe fazer e pensar, que opõe
conhecer e criar” (TREIN, 2008, p. 123).
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Arriscar em linhas de fugas que permitam a coexistência da ciência com as artes9,
fluindo por uma criativização com/sobre ambiente nos encontros do cotidiano.
Aguçamos nossos sentidos e nunca ouvimos tanto os barulhos das horas que se
desembrulham nos afazeres. Os saberes que se irrompem da experiência do encontro,
encontros com signos, um saber tão particular, tão singular que pode se transformar a
cada trombada do dia a dia. A vida se emaranhando na eterna novidade do mundo,
produzindo uma educação como obra de arte.

A arte é uma prática que compõe paisagens existenciais, cria um
território, um locus de vida onde imagens virtuais intensas misturamse aos vetores da matéria concreta e extensa. Para Deleuze e
Guattari, o conceito de território implica o desenvolvimento da arte.
(...) Como plano de pensamento, a arte é produção de virtualidades.
Material, um território é agenciamento de superfícies terrestres,
corpos, água, luzes, calor, atmosfera, velocidades e pensamentos.
Corpos complexos, povoados por forças desterritorializadoras e
reterritorializadoras, os territórios criam paisagens, imagens de
pensamento e sentidos incorporais. Virtuais, os territórios sobrevoam
a matéria para realizar nela o pensamento. O território virtual que é
povoado pelo que Deleuze e Guattari chamam “afectos e perceptos”
constitui o plano da arte. Antes de ser matéria para conceitos ou
estabelecer funções dentro de um plano de referências, a arte é o
plano de pensamento traçado pelas sensações (ZORDAN, 2005, p.
262).

O trabalho criador, traçado pelas sensações talvez nos livre de muitas de tensões que
sempre estão presentes em nosso modo de agir, principalmente quando somos
pertencentes a comunidades que frequentemente reproduzem “certos e errados”
exclusores de possibilidades. Na criação que se desprende das formas, produzimos
“[...] regras facultativas que produzem e existência como obra de arte, regras ao
mesmo tempo éticas e estéticas que constituem modos de existência ou estilos de
vida” (DELEUZE, 2013, p.127).

9

“As

definições da arte e as soluções que dizem “por que o homem faz arte”, “no que se
constitui a arte, “qual o teor da arte”, talvez não sejam importantes para pensarmos qual o
sentido da arte no campo da Educação. Junto a filósofos como Nietzsche e Gilles Deleuze, a
arte pode constituir os movimentos de uma pedagogia dionisíaca; prática que não se preocupa
em emitir juízos de valor, separar a arte da produção mundana, apontar o que é divino e o que
é demoníaco, dizer que a arte é isso e não aquilo” (ZORDAN, 2005, p. 262).
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Sugerimos que, ao abandonar a aprendizagem sobre o ambiente delimitada por
narrativas e conceitos do mundo já dado, podemos criar condições de modos de
existência com o ambiente nos mundos devires. Deleuze junto a Foucault nos diz de
modos de existência implicados na estética e na ética, sendo que esta última “[...] é o
conjunto de regras facultativas que avaliam o que fazemos, o que dizemos, em função
do modo de existência que isso implica” (DELEUZE, 2013, p. 130). Se vamos habitar
territórios existenciais que nos façam agenciar, estender relações de força ao produzir
sentidos com o ambiente, desejamos a arte como plano que traça linhas de sensações
no agenciamento molecular10 dos territórios. As pistas emitidas pela ecosofia parecem
10

Quando falamos em agenciamento molecular, dizemos dos agenciamentos variáveis e
remanejáveis imanentes da existência. Deleuze diz de dois polos do conceito de agenciamento,
um molar (polo estrato do agenciamento), ligado aos agenciamentos sociais, “[...] definidos por
códigos específicos, que se caracterizam por uma forma relativamente estável e por um
funcionamento reprodutor: tendem a reduzir o campo de experimentação de seu desejo a uma
divisão preestabelecida”; e o outro molecular quando o indivíduo participa dos agenciamento
molares, e essa participação depende de agenciamentos locais, que podem introduzir
“irregularidade, seja porque procede à elaboração involuntária e tateante de agenciamentos
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vir ao nosso encontro e fazem soar um trajeto multiplicador de conexões. Acreditamos
que esta articulação ético-política propõe um horizonte de ligações fecundas entre as
coisas do mundo e a pesquisa, tecendo artefatos em conjunto com processos culturais,
coletivos e individuais; em conjunto com a arte que sempre cria mundos...

próprios que "decodificam" ou "fazem fugir" o agenciamento estratificado: esse é o pólo
máquina abstrata (entre os quais é preciso incluir os agenciamentos artísticos)”
(ZOURABICHVILI, 2004, p. 9)
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Compor com cheiros, contrastes, melodia de cores... Quando queremos compor o que
pode ser um ambiente a partir de uma aprendizagem inventiva aberta aos devires das
experimentações, é na produção de expressões artísticas que também encontramos
forças para fazer transitar afetos. Tomada como constituidora de modos existenciais, a
arte aqui é como vento que abala, e se aproximarmos “[...] o pensamento da educação
como obra de arte, as questões relativas aos sujeitos, conhecimentos, aprendizagens e
ensino – temáticas que interessam ao campo pedagógico – têm no encontro com as
culturas, a sua diferenciação e a sua união” (AMORIM, 2007, p. 4). A arte do encontro
de culturas.

Quando começamos as aulas de Etnobiologia, nos empenhamos em compreender o
que seria essa tal de Etno. Uma discussão surge sobre a predominância de uma visão
da formação da cultura do povo brasileiro, que diz que 3 grupos se miscigenaram e
fizeram a cultura do Brasil. E a professora nos dá pistas: “Na real existe um mosaico. Há
saberes tradicionais reproduzidos, resistidos e reinventados. Podemos provar violências
culturais, hibridização cultural... A tecnologia também é um ponto importante nas
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mudanças culturais...Culturas que foram silenciadas e que ainda existem com diversas
formas de ser e estar no mundo.... Quais culturas podemos enxergar aqui no Campo
das Vertentes? Como podemos compreender as relações entre cultura e diversidade
biológica aqui, no lugar onde estamos? ” Muitas ideias brotaram: Quais as relações da
estrada de ferro pela qual passa a Maria Fumaça com as pessoas que moram ao redor?
Com os biomas? Quais os impactos na região? Quais as relações da Serra de São José
com os seres que vivem nas proximidades? Como podemos investigar sobre o
conhecimento popular de hortaliças, já que aqui em São João existem muitas pessoas
que cultivam hortas?(DC). E se circularmos aqui mais perto da universidade, podemos
tentar perceber a diversidade cultural e biológica na Avenida Leite de Castro. Então a
professora faz a proposta de que o trabalho final no curso de Etnobiologia seria sobre
diversidade na avenida, permeado por diversos elementos: fotografias, vídeos, textos,
poesias.... Uma linha de fuga compositora da compreensão do diferente, apropriada da
arte.

30

Ativar
diferentes
exercícios do
pensamento,
atormentar a
alma e trazer
para a voz
um

formato

de

pássaro.

Andando pela
Leite

de

Castro, nos deixamos afetar por suas conexões um tanto ordinárias. Um ambiente
comum sobrevoado por entremeios de educação. Com o corpo de afetos, paramos,
apreciamos, enfocamos e batemos uma fotografia, ou batemos um papo. Uma linha de
avenida que nos puxa a curiosidade de saber o que as pessoas sentem quando passam
por lá. Sobrevoamos com olhos miúdos e olhos ampliados, mas quase nunca era só
aquilo que se via. Quando o nosso grupo parou em baixo de uma árvore de sombra
bem fresca, era ali também o ambiente que desejávamos! Ao tentar descobrir sobre o
nome científico ou popular da árvore, um exercício de resgate das memórias dos
estudos da fisiologia dos seres, percebemos que o que era possível de saber sobre ela,
além das suas características físicas, era que agora seria a árvore-sombra-boa.

De um jeito cientifico ou não, produzimos saberes que se põem em relação com
saberes de outros domínios, mobilizamos aprendizagens pra investigar as nossas
próprias produções de sentidos.
Muitas

vezes

acariciamos

as

folhas das plantas, recolhemos
galhos com epífitas, cheiramos
frutos e flores e observamos
fungos. Passamos por debaixo da
copa da árvore em cabeleira e
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uma surpresa para muitos
de nosso grupo: as folhas
quando

levemente

esmagadas pelos dedos,
tem

cheiro

(árvore

de

manga

popularmente

conhecida como salgueiro
chorão ou cientificamente
como Salix babylonica)... Lá as preocupações parecem se dissipar.
Movidos pela criação, produzimos algo que não existia. As
interações em coletivo se abriram para sentidos inesperados do
silêncio da sala de aula às coversas disparadas pela avenida.
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“Acreditar no mundo é o que mais nos falta; perdemos o mundo; nos desapossaram
dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo
pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de
superfície e volume reduzidos. É o que você chama de pietàs. É ao nível de cada
tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a
um controle. Necessita-se, ao mesmo tempo, criação e povo” (DELEUZE, 2013, p. 222).

Despregar-se da representação, da recognição é um desafio para o processo de
invenção. De certa forma, na ciência moderna a aprendizagem vem sendo tratada a
partir de leis que têm o poder de prever resultados (KASTRUP, 2001), sendo excluído
seu caráter mutável com o tempo, regularizando formas de conhecer e de construir a si
mesmo e o mundo. O modelo da recognição muito arraigado nos processos da
subjetividade deixa pra lá o caráter inventivo da aprendizagem, dificultando a criação, a
imprevisibilidade da produção do novo, sendo que “[...] são esses dois pontos – o
caráter imprevisível do processo de aprender e a invenção de problemas – que
necessitam ser incluídos no estudo da aprendizagem inventiva” (KASTRUP, 2001, p. 2).

Alice Dalmaso, Deisi Sangoi e Francine Tadielo (2014), que trabalham com fotografias
na invenção de problemas, usam pistas apontadas por Virgínia Kastrup para a
compreensão sobre analítica da “verdade”, produto do modelo de recognição,
mostrando que esse mecanismo “[...] opera em excluir completamente a dimensão
temporal de seu objeto” (DALMASO et al, 2014, p. 58). Ou seja, são mecanismos que
não consideram que a dimensão de tempo seja composição da substância mesma do
real. Porém na ontologia do presente, o tempo se torna mutável, ultrapassando seus
limites. Para que sejam possíveis aprendizagens que possam ser inventivas, que
evocam um tempo devir-tempo em mutação, a cobiça em se trabalhar com situações
que se manifestam em potências temporais que atravessam e abalam processos. Uma
aprendizagem mais autêntica pela experiência:

[...] a aprendizagem não é entendida como passagem do não-saber
ao saber, não fornece apenas as condições empíricas do saber, nem é
uma transição ou uma preparação que desaparece com a solução ou
resultado. A aprendizagem, é sobretudo, invenção de problemas, é
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experiência de problematização. A experiência de problematização
distingue-se da experiência de recognição (KASTRUP, 2001 p. 1).

Essa experiência de problematização, com Kastrup, pode ser bem percebida quando
viajamos, quando habitamos um novo ambiente, em que nossas possibilidades de
interagir com ele, mesmo nas atividades rotineiras, são diferentes do que somos
acostumados a fazer nos mesmos ambientes de sempre. Os ares se tornam estranhos e
somos levados a perceber o ambiente com novas relações cognitivas11 “[...] e uma
outra maneira de realizar atividades que eram tão simples e corriqueiras que havíamos
esquecido seu caráter inventado” (KASTRUP 2001, p. 1). Dessa forma, podem
acontecer

aprendizagens,

construídas

por

uma

série

de

atividades

que

corriqueiramente havíamos esquecidos seu caráter inventivo, saindo assim de um
campo de recognição e se abrindo para novos sentidos e percepções onde
inicialmente, prepondera a problematização. Experimentamos isso ao passear pela
Avenida Leite de Castro e nos deparando com árvores, com carros, com o céu e... com
improváveis! A expressão de um dos estudantes curioso: “Uai, por que será que esta
rua não tem saída de carros para avenida se todas ruas perpendiculares a ela têm?
Qual o sentido dessa rua sem saída?”

Kastrup, ao percorrer sobre aprendizagem inventiva, pensa a invenção no campo dos
estudos da cognição, sendo essa entendida “[...] como um campo de processo de invenção de
si e do mundo, escapando do modelo da representação” (KASTRUP, 2009). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Sz7-cLdgsVk .
11
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Encontrando novos signos, parece-nos possível que o sujeito estabeleça processos de
problematizações, que geram invenção de problema por meio do pensamento forçado:
ato de pensar, aprendizagem. Esta então, se situa em zonas adjacentes de subjetivação,
que tratam de um plano impessoal composto por heterogeneidades, fragmentos,
movimentos, que estabelecem relação entre sujeito e mundo: “[...] sujeito e objeto são
efeitos, e não pontos de partida ou polos pré-existentes, pois o signo se expressa numa
matéria, mas não é objetivo; afeta o sujeito, mas não é subjetivo. Sem ser objeto de
recognição, força o movimento da subjetividade” (KASTRUP, 2001, p. 20). Se o
movimento de aprender vai acontecendo “[...] com a tomada em consideração de um
número crescente de elementos do ambiente, que passam a compor o contexto onde a
ação se dá” (KASTRUP, 2001, p. 22), podemos falar então, em ambientes que
configuram aprendizagens territorializadas.

No exercício de produzir uma cartografia, trazida aqui como orientadora de uma
pluralidade metodológica que acompanha processos, o cartógrafo necessita habitar um
território estabelecendo conexões com os movimentos heterogêneos que o
transversalizam. O território, num sentido mais amplo, se constitui como uma espécie
de domínio existencial, um ambiente de vida, que “[...] circunscreve, para cada um, o
campo do familiar e do vinculante, marca as distâncias em relação a outrem e protege
do caos” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 23). Território que implica espaços, que pode ser
coletivo ou individual, com planos de organizações que podem ser efêmeros, fixos,
fluidos... Ele
[...] pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema
percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O território
é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma.
Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai
desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos,
de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais,
estéticos, cognitivos (GUATARI e ROLNIK, 1986, p. 323).

São mundos específicos atravessados por um conjunto de comportamentos, de
relações, que o tempo todo estão sendo feitas e desfeitas e sendo agenciadas12 pelos

Os agenciamentos remetem sempre a uma territorialidade, a encontros: “Um
agenciamento é isso. Não apenas a reunião ou o ajuntamento de corpos, mas o que acontece
aos corpos quando eles se reúnem ou se juntam, sempre sob o ponto de vista de seu

12
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indivíduos. As intensidades transversalizadas em experimentações vão tecendo
subjetividades e sentidos que nos conduzem a espaços heterogêneos que implicam
movimento de pensamento, compondo e decompondo singulares características da
aprendizagem. Somos dotados de um corpo humano, tecido por relações que
comportam capacidades de sofrer e produzir afecções e afetos, quando encontramos
outros corpos ou modos de existência. Nesse sentido, podemos intervir nas instancias
que

constituem

territórios, a partir de
agenciamentos distintos
provindos da força de
movimentos pelos\com
afetos.

Durante

o

encontro entre corpos,
afecções
provocar

podem
um

estado

alterado, “[...] em que
um corpo age sobre
outro e este recebe as
relações características
do

primeiro”

(MACHADO,
p.74).

Essa

2009,
mistura

entre corpos oriunda da
afecção

pode

corresponder a afetos
que são variações e
remetem a passagem de um estado a outro, aumentando ou diminuindo a potência de
agir do corpo de acordo com ideias que ele possui. Os afetos são produtores de si e do
movimento e de seus mútuos afectos. Não se trata apenas de uma questão de soma, mas de
encontro ou de composição. Não apenas a simples justaposição assinalada pela conjunção "e",
mas a complexa combinação implicada pela partícula "com". "Isto e aquilo" é bom, mas "isto
com aquilo" é ainda melhor” (TADEU, 2002, p. 56).
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outro e quando ativos13, devêm em experiências implicadas nos movimentos de
problematização, ou seja, devêm em ações que desabrocham aprendizagens mais
relacionadas aos domínios da diferença. Esses processos atravessados por devires,
comumente estão no nosso cotidiano, põem-se a bailar, a partir do encontro, em linhas
de fugas. Afetos que movem para “um pouco de possível, senão eu sufoco” (DELEUZE,
2013, p. 135).

Falar com, escrever com... A vida que se constrói com nos interessa por aqui.
Principalmente a vida de mundos efêmeros que denunciam as potências do cotidiano,
das micropolíticas e das invenções de problemas com o mundo. Escrevemos com as
árvores da Leite de Castro, com os estudantes de biologia, com a professora, com a
filosofia, com arte, com os barulhos urbanos, com o lixo pela avenida, com o céu de
São João del-Rei, com as pessoas que passavam pela avenida, com afetos passageiros,
com o quadro da sala de aula, com a máquina fotográfica, com o grupo de estudos
GEFI14, com mais uma infinidade de coisas e com... Uma escrita com sensação de
iminência. Apostamos num sistema aberto de educação com um conjunto de linhas
que constituem pessoas, territórios, coisas, relações, dinamizadas em processos de
criação. Talvez a multiplicidade do rizoma: “o que Guattari e eu chamamos rizoma é
precisamente um caso de sistema aberto. [...] é preciso inventar, criar os conceitos, e
há aí tanta invenção e criação quanto na arte ou na ciência (DELEUZE, 2013, p. 45).
Bailar em condições que possam construir novas subjetividades e espaços, pensar com

“Ora, o que Espinosa chama de afetos ativos ou ações supõe que tenhamos saído do
domínio das paixões, o que, em outros termos, significa que possuímos, que dominamos nossa
potência de agir” (MACHADO, 2009, p.79).

13

14
O Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem (GEFI) tem por objetivo discutir
produções culturais e imagéticas, suas diferentes linguagens, suas múltiplas representações,
significações e sentidos, através de diferentes abordagens, a fim de ampliar as possibilidades
de conhecimento, entendimentos e reflexões com esses objetos. A discussão sobre a ciência e
a divulgação científica revela modos de pensar e expressar a educação e isto também é de
interesse do grupo. Queremos contribuir para a ampliação e consolidação da pesquisa
científica da Universidade Federal de São João del-Rei, publicando os resultados adquiridos
com as pesquisas aqui realizadas, mas o caráter do grupo é interinstitucional, pois acreditamos
que as redes de pesquisadores e pesquisas coletivas entre diferentes universidades são
saudáveis
para
os
grupos
e
para
a
produção
de
conhecimento.
(https://www.facebook.com/gefi.unit/timeline)
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o presente e não se mortificar em fixidez. Os diferentes saberes nos convidam a
problematizá-los em uma “[...] nova forma de trânsito possível por entre seus inúmeros
‘devires’” (GALLO, 2003, p. 95). Essa ideia de rizoma talvez nos possa dar pistas de
como podemos lidar com fluxos e refluxos de conhecimentos, pistas de como construir
mais vidas em devires, provocadas por desejos que multiplicam relações. O sersuperfície, sem profundidades que remetem à essência; o ser navegante numa lógica
da multiplicidade.

A lógica da multiplicidade acaba com a dicotomia, não só entre
sujeito e objeto, uno e múltiplo, como também entre mesmo e outro;
é, de todo modo, uma lógica solidária à ideia de implicação, de uma
implicação recíproca. Por outro lado, a implicação recíproca nos
coloca no campo da imanência: cada ser representa todos os outros
diferentemente, como se os seres se repetissem diferentemente. A
repetição da diferença é o próprio ser. Um ser imanente e em
permanente devir (VASCONCELLOS, 2005, p. 151).

Segundo Jorge Vasconcellos (2005), para Deleuze, o ser é afirmação do devir e como é
composto por multiplicidades, não existe nada além do devir. Isso permite ao autor
afirmar que “[...] o devir é o próprio movimento de constituição e desaparição das
singularidades, a emergência do mundo em toda sua multiplicidade, em toda
multiplicidade” (VASCONCELLOS, 2005, p. 152). Mesmo sem previsão, os devires nos
compõem e nos lançam a fluidez de territórios, “[...] fazem-se movimentos por devires,
por ações, por saltos e rupturas, e são esses devires que nos lançam a buscarmos o
novo, o diferente, o estranho, aquilo que ainda não habitamos, através dos nossos
conceitos e convicções afixados” (FELDENS e SANTANA, 2011). O ser, afirmado no devir
se instala em lugares não distinguíveis, onde as potências da multiplicidade são
imanências: nada alem, nada aquém da vida (VASCONCELLOS, 2005, p. 153).

Nessa pesquisa-rizoma relacionada com a circunstância da disciplina de etnobiologia,
selecionamos um mundo composto por diferentes linhas: da universidade, da avenida,
da biologia, da arte, da cultura. São linhas tão diversas que criam modos de relações
específicos e singulares e que vão tecendo acontecimentos, discursos e interesses de
participação da construção de um trabalho que busca por movimentos de criação do
que pode ser ambiente. Parece que quanto mais estamos envolvidos em instituições
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educativas, em processos que a educação se abre com múltiplos olhares, mais nos
permitimos (ou até nos são exigidas !) válvulas de escapes que surgem com aberturas
de imprevisibilidades.

Então questionamos um pouco velhas e predominantes formas educativas que temos
experimentado com frequência e quando falamos educação, também queremos falar
multiplicidade. Desejamos caminhar por saberes, sabores de conhecimentos
produzidos, construídos e desconstruídos mediante o ato de experiências e produzir
acontecimentos, resolver e criar problemas. A educação em meio aos múltiplos
processos culturais, é também feita por potentes forças recriadoras em abertura para a
vida pois,

Não há dúvidas de que a educação habita as curvas do humano,
moldura com precisão artística o seu estilo. Em certa medida, ela
fomenta a tranquilidade, destaca a pureza e o refinamento e desenha
linhas por meio de seus hábitos e de suas repetições. Não há
sociedade que não construiu seus modos pedagógicos, sua forma de
lidar com a educação. Sendo assim, a educação e o ensino
constantemente são questões de debate, uma vez que seus conceitos
e práticas devem ser pensados e, muitas vezes, esses
questionamentos são colocados em primeira ordem” (BRITO e
RAMOS, 2014 p. 32).
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Há muito, discutimos sobre os processos educativos da cultura ocidental marcados na
entendida educação moderna (dogmática) com formas que estão firmemente
vinculadas a certos interesses e certas estruturas de poder15. São muitos os
apontamentos de que vivemos numa situação paradigmática, em que a educação se
apresenta como uma forma de integração à ordem social, ordem esta, encarregada de
perpetuar problemas ao reproduzir o “ajuste” dos educandos às condições esperadas,
sendo que “[...] se a ordem social que é problemática, um comportamento ajustado
tem como resultado o agravamento desta mesma problemática” (ALVES, 1933, p. 87).
Paulo freire um educador potente, nos disponibilizou durante anos, pensamentos,
ideias, teorias e práticas que nos levam a questionar e a movimentar vários aspectos
educacionais a partir de reflexões imanentes de nossa realidade vivida na escola.
Elaborou saberes a partir de uma pedagogia libertária estabelecendo “[...] as relações
da educação como processo de conscientização com a educação como conquista da
liberdade” (SCOCUGLIA, 2005, p. 23). Ele criticou aspectos da escola tradicional (escola
dogmática da modernidade), dizendo que muitas das práticas nos suprimem as
reinvenções criativas, não nos provocam a pensar e a desenvolver várias possibilidades
de ver a realidade. Diante disso, anuncia que a prática desenvolvida pelos professores
“[...] requer também a opção política de entrar para a oposição, de ver a diferença
entre a transferência de conhecimento especializado através de uma preleção e a
colocação de um problema que contesta o conhecimento oficial, motivando os
estudantes para a ação” (FREIRE e SHOR, 2011, pg. 64). Pode ser que aí, eles nos
forneçam pistas de engajamento para atitudes de rebeldia com relação às
macropolíticas no processo de educar na escola.

Problematizo essa educação marcada pela fragmentação de conteúdo, por uma
fragmentação arbitrária do tempo; fragmentação do corpo, pela autoridade na
15
Estruturas de poder fortemente ligadas ao sistema da representação, que são usitados
na organização cultural e social e que costumam controlar nossas vidas: “Mas o que são os
poderes? Digamos, para ir rápido, com todos os riscos de simplificação: as ciências, o capital, o
Estado, a mídia etc. Os mecanismos diversos pelos quais se exercem esses poderes são
anônimos, esparramados, flexíveis. O próprio poder se tornou pós-moderno. Isto é, ondulante,
acentrado (sem centro), em rede, reticulado, molecular. Com isso, o poder, nessa sua forma
mais molecular, incide diretamente sobre as nossas maneiras de perceber, de sentir, de amar,
de pensar, até mesmo de criar” (PELBART, 2007).
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transmissão de conhecimentos do professor para o aluno (o sem luz); pelas provas
internacionais e nacionais que tentam nivelar (em números...) o conhecimento dos
estudantes, pela desvalorização do educador; pelo silenciamento dos educandos; que
tenta diminuir a autonomia do individuo; que reduz experiências de vida; enfim uma
educação que mostra que somos ainda debilitados de atitudes políticas sociais e de
liberdade. Condições que podem ser remetidas ao que Foucault destacava quando
estudou as sociedades disciplinares, de controle que criam instituições de
confinamento.

Nestas há como que uma coreografia pré-determinada à qual os
corpos devem obediência. As crianças passam a ir para as escolas,
enfileiradas, cronometradas, vigiadas dentro de uma rígida disciplina
de ensinar, de aprender, de recrear, entrar e sair. Os loucos para os
hospícios, os doentes para os hospitais, os operários nas fabricas, os
escritórios, as famílias, cada coisa em seu lugar e ao seu tempo. Tudo
registrado, os resultados são estudados para as técnicas serem cada
vez mais eficientes: docilizar os sexos, as raivas, as imaginações.
Ordem disciplinadora de corpos para sua docilização, uniformização e
redução para a utilização (ASPIS, 2011, p. 111).

Essas características que também andam em sintonia com velhas formas de se fazer
pesquisa em educação há muito vem territorializando forças de movimentos das
pesquisas, vem demarcando a separação de sujeito e objeto e traçando um caminho
onde já se sabe de antemão aonde vai chegar. Porém, como possibilidade de expandir
linhas de multiplicidade, Thiago Oliveira e Marlucy Paraíso dizem da necessidade de
regar com virtualidades desconhecidas as pesquisas em educação, “[...] para que o já
conhecido não vire uma camisa de força, para criar muitos modos de pesquisar em
educação, os mais diversos, variados, desconectados e até disparatados. Simplesmente,
para que a pesquisa em educação possa bailar” (OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p. 161).
Precisamos reaprender a ouvir, a ver e a pensar. O filósofo Gilles Deleuze nos instiga a
esses verbos em meio a construção de um pensamento da diferença, “[...] com esse
pensador, o ensinar e o aprender são pensados como signos, como invenção e criação”
(BRITO e RAMOS, 2014, p. 33). Aprender transversalizado por signos, elaborar sentidos
mediante aos encontros talvez exija um arrombamento em tudo o que é considerado
imponente na educação. Na feitura desta investigação, encontramos no trabalho
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coletivo a força que nos desloca para um movimento plural, em
que os processos educacionais, seja com a pesquisa, seja com uma
disciplina ou com o que for, foram criados com interseção de
saberes. É possível que em nossas práticas coletivas voltadas para
as micropoliticas cotidianas, fomos assumindo a perspectiva de
uma educação menor que se constitui como “[...] revolta contra os
fluxos instituídos, resistência às políticas impostas; sala de aula
como trincheira, como a toca do rato, o buraco do cão” (GALLO,
2002 p. 173).
Essa educação menor16 é uma linha de fuga do contexto da
educação maior que é marcada pelas macropolíticas: as políticas
públicas, os parâmetros, diretrizes, secretarias, ministérios
pensados por cabeças que estão a serviço do poder e da
manutenção de uma educação dogmática. A educação menor
revela que no contexto da sala de aula, do cotidiano escolar,
podem-se operar transformações a partir da rebeldia professormilitante. As construções coletivas desafiam o sistema instituído
pela educação maior, que são máquinas de controle “[...] sempre a
nos dizer o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar, porque
ensinar” (GALLO, 2002, p. 174) e trataram de abrir caminhos para
multiplicidade de conexões em rizoma nos quais “[...] não há
sujeitos, não há objetos, não há ações centradas em um ou outro;
há projetos, acontecimentos, individuações sem sujeito. Todo projeto é coletivo. Todo
fracasso também” (GALLO, 2002 , p.176). Entre fissuras, fomos tecendo uma educação
coletiva, menor e que se em que éramos atravessados pela dinâmica do que acontece.

O ensino não está enclausurado em um estado de coisas, ele pode ser
um estado de coisas, mas no processo de aprendizagem há um
movimento outro que não comporta o efetivo entendimento do
O sentido da palavra menor é emprestado do conceito “literatura menor” que por sua
vez é desenvolvido por Deleuze e Guattari ao analisarem a obra de Kafka na qual “[...] os
escritos do judeu tcheco são apresentados como revolucionários, por operarem uma subversão
da própria língua alemã” (GALLO, 2002, p. 171).
16
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professor e de sua metodologia. O professor de ciências pode e deve
planejar sua aula, mas aula não se autodetermina; o planejamento
vaza, os alunos atravessam e percorrem outros sentidos. A aula e o
ensino não compõem uma moldura fechada, enclausurada, ao
contrário, a ciência também opera movimentos (BRITO e RAMOS,
2014, p. 36).

Operar em vários movimentos requer o estranhamento, a violência no pensamento e
nos permite a perambular por novas semióticas, criar sentidos, olhar com olhos desrotineiros os signos, aprender por atos provocativos no pensamento. Potências de
educar: bailar em expansões de vivências inimagináveis, que devêm em transfigurações
a favor da invenção da vida que aumentam nossa força de criar, de existir. A pesquisa
que acompanha e produz educação se abre para a relação signo-criação, para as
diferenças e singularidades. Assim aposto em uma investigação que possa vir a romper
a fixidez espacial da aprendizagem em sala de aula. Quisemos sair pela cidade, passear
pela avenida, saborear signos e afecções que constituem possibilidades de
compartilhar com o mundo o que podemos experimentar e expressar sobre
diversidade, sobre ambiente. Quisemos falar por meio de fotografias, de poesias, de
descrições biológicas os nossos afetos e quisemos um modo de vivenciar o cotidiano,
compondo com uma educação de travessias e rasgada pelo acontecimento sendo esse
“[...] inapreensível, irredutível ao mundo das palavras e das imagens, espalham
sentidos em deriva” (WUNDER, 2008, p.73). Nesse sentido, nos lançamos no desafio
de tecer uma cartografia engendrada com uma multidão e com modos de variação de
si “que produz um “si outro”. Neste modo de variar a si em outro, os modos forjam um
estilo entre a diferença e a repetição: uma cadeia contingente de acontecimentos a
formar uma complexa trama que dá corpo ao que denominamos “mundo” (FONSECA e
COSTA, 2013, p. 418).

Referências

ALVES, R. Conversas com quem gosta de ensinar. Coleção Polêmicas do nosso tempo.
23ª ed. São Paulo: Editora Cortez: Autores associados, 1933.

46

ASPIS, R.L. Resistências nas sociedades de controle: um ensino de Filosofia e
subversões. In Conexões: Deleuze e imagem e pensamento e... (Org). Antonio Carlos
Amorim, Silvio Gallo, Wenceslao Machado de Oliveira Jr. Rio de Janeiro, De Petrus,
2011.
BRITO, M. R.; RAMOS, M. N. C. Por um ensino e uma aprendizagem-acontecimento.
Revista ensaio, Belo Horizonte, v.16, n.1, 2014.
DALMASO, A.; SANGOI, D.; TADIELO, F. Encontros na formação: a fotografia como
invenção de problemas. Educação Unisinos, v. 18, n. 1, 2014.
DELEUZE, G. Conversações (1972-1990). Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo,
Editora 34, 3ª ed, 2013.
FELDENS, D.G.; SANTANA, A.F.T. Movimentos na docência: subjetividades e encontros
inusitados. Revista e-curriculum, v.7, n.2, São Paulo, 2011.
FONSECA, T.M.G.; COSTA, L.A. As durações do devir: como construir objetos –
problemas com a cartografia. Fractal, Rev. Psicol., v.25, n.2, 2013.
FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 13ª ed, 2011.
GALLO, S. Deleuze & a educação. Editora Autêntica, Belo Horizonte, 2003.
GALLO, S. Em torno de uma educação menor. Educação e realidade, 2002.
GUATTARI, E.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, Vozes, 4ª ed.,
1996.
KASTRUP, V. Aprendizagem, arte e invenção. Psicologia em Estudo, v.6, n.1, 2001.
MACHADO, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar ed., 2009
OLIVEIRA, T.R.M; PARAÍSO, M.A. Mapas, dança, desenhos: a cartografia como método
de pesquisa em educação. São Paulo, Pro-Posições, v. 23, 2012.
PELBART, P.P. Biopolítica. Sala Preta, São Paulo, n.7, 2007.
SCOCUGLIA, A.C. Paulo Freire e a conscientização na transição pós-moderna. Educação,
Sociedade e Culturas, n. 23, 2005.
TADEU, T. A arte do encontro e da composição: Spinoza+currículo+Deleuze. Educação e
Realidade, 2002.
VASCONCELLOS, J. A ontologia do devir em Gilles Deleuze. Revista Kalagatos, Fortaleza,
v.2, n.4, 2005.

47

WUNDER, A. Foto quase grafias o acontecimento por fotografias de escolas. Tese de
Doutorado, Campinas, São Paulo: [s.n.], 2008.
ZOURABICHVILI, F. O vocabulário de Deleuze. Tradução de André Telles. Centro
Interdisciplina de Estudo em Novas Tecnologias e Informações, Rio de Janeiro, 2004.

Crédito de imagens
Coletivo da turma de Etnobiologia.

Página
Grupo
de
Estudo
Filosofia
e
https://www.facebook.com/gefi.unit/timeline
Acessado em 20/ 05/ 2015.

Imagem.

Disponível

em:

Vídeo
Virginia Kastrup “ A aprendizagem inventiva”. Entrevista por Juliano Reis Siqueira;
Edição Fabio Puper Machado; video postado em 11 de agosto de 2009, Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Sz7-cLdgsVk Acessado em 23/ 03/ 2015.

48

Sobre tornar-se fotografista
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“Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos
sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física
óptica de uma máquina fotográfica: o objeto do lado de fora aparece refletido do lado
de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso
e afirmou: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê". Sei disso por
experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da
sarça ardente: ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da
minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele
sujava o chão, dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza.
Só viam o lixo. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas
que usamos por sua função prática. Com eles vemos objetos, sinais luminosos, nomes
de ruas - e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas
é muito pobre. Os olhos não gozam... Mas, quando os olhos estão na caixa dos
brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer: brincam com o que veem,
olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Por isso -porque eu acho
que a primeira função da educação é ensinar a ver -eu gostaria de sugerir que se
criasse um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que se
dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana.
Como o Jesus menino do poema de Caeiro. Sua missão seria partejar "olhos
vagabundos"...
A complicada arte de ver, Rubem Alves.

Quando Rubem Alves diz de olhos vagabundos, me tomo por um certo estado de ser
fotografista. Talvez o primeiro encanto que nasceu da vontade de produzir imagens
fotográficas, foi a possibilidade aprisionar e de revisitar o passado pra além das
lembranças na minha cabeça. Uma foto que revela o que meus olhos estavam vendo e
conhecendo e capturando e mortificando naquele exato momento e que toda vez que
é olhada, pode falar coisas diferentes. Vou experimentando e hoje as fotografias
evidenciam poéticas singulares. É como se fosse uma coisa parecida como “fazer amor
com o mundo”, amor que instiga conhecer, vivenciar e provocar o que somos e abrir
caminho para o que podemos devenir. Quando estamos olhando para uma coisa
através da lente da câmera fotográfica, movimentamos a atenção, a receptividade ao
mundo, singularizamos pequenos fragmentos de nossas vivencias, e basta um clique,
para materializarmos uma expressão tão genuína. Fotografar é conhecer, criativizar, é
“[...] um modo de ludibriar o mundo, em lugar de lançar contra ele um ataque frontal”
(SONTAG, 2004, p.133).
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Movimentar a vida compondo com fotografias: um caminho que implica certa ética do
ver. Rubem Alves nos fornece a pista de que a arte de ver é complicada e quando ela
esta submetida ao fazer, é muito pobre. Por ventura, queremos a fotografia como
fendas que permitem passagens à processos desligados da representação, “[...] como
se caricaturizasse, não a figura do que ela representa (é exatamente o contrario), mas
sua própria existência” (BARTHES, 1984, p.168), como processo que faz “[...] proliferar
a vida e o pensamento em meio à demolição das estruturas, afirmando a abertura, a
indeterminação, a impossibilidade de totalizações e substancializações” (WUNDER e
DIAS, p. 159, 2010).
Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam
nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o
direito de observar. Constituem uma gramática e, mais importantes
ainda, uma ética do ver. Por fim, o resultado mais extraordinário da
atividade fotográfica é nos dar a sensação de que podemos reter o
mundo inteiro em nossa cabeça- como uma antologia de imagens.
Colecionar fotos é colecionar o mundo (SONTAG, 2004, p.13).

Entendendo a atividade fotográfica como possibilitadora de uma produção de imagens
que está intimamente relacionada com a subjetividade, com o poder de percepção e
criação de sentidos pelas pessoas, ela foi convocada como perspectiva potente para
essa investigação. Na contemporaneidade, percebemos a proliferação de imagens no
cotidiano constituindo expressões diversas que pedem passagem para dizer do vivido.
Dizem do vivido, colecionam o vivido em fragmentos, as fotografias ensinam e “[...]
desarranjam os nossos discursos sobre as coisas e os seres; nelas, eles também
ganham outras formas. Há a potência do corte, do apagamento,da sombra, da luz, da
transformação das cores” (WUNDER, 2008, p. 67). Nos territórios de vivencias em
educação e imagens e também nos da pesquisa, Alik Wunder nos diz de varias formas
em que a fotografia é pensada como viabilidades de registros vividos, porem ela é
pensada “[...] raramente, como criação artística e invenção de mundos...” (WUNDER,
2009). Mesmo com essa diversidade de possibilidades, o tratamento de imagens como
metodologia “de expressão em uma pesquisa acadêmica não é uma tarefa tão fácil”
(SCHWENGBER, 2012), devido a uma tradição científica com tendências de valorização
da escrita. Porém nesses últimos anos, o processo de produção de imagens tornou-se
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muito mais dinâmico e fluído, como observado nos inúmeros movimentos de redes
sociais da internet, que estimula e facilita o compartilhamento de imagens com outras
pessoas. O ato de fotografar está presente expressivamente na vida das pessoas,
produzindo imagens que envolvem todo um contexto comunicativo e singularidades de
existências.

Uma imagem não é apenas um conjunto composto por linhas, cores,
luzes ou sombras; não é apenas uma questão de forma, um
pensamento plástico; ela existe como um pensamento político,
histórico, cultural. Assim a leitura de uma imagem exige um esforço
de reconhecimento que, de alguma forma, depende dos modos de
expressão e compreensão de cada época e lugar, ou seja, cada
imagem conta a sua história. As imagens podem ser recurso
produtivo que reafirma, amplia e/ou fixa os enunciados escritos ou
atuam como outro texto (SCHWENGBER, 2012, pg. 265).

Usufruindo das múltiplas perspectivas de expressões que a fotografia proporciona, esta
cartografia é movimentada por sentidos que foram emergidos por trás das lentes, pois
no meio do sujeito que olha e a imagem criada, há mais do que os olhos podem ver,
“[...] a fotografia - para além da sua gênese automática, ultrapassando a idéia de
analogon da realidade - é uma elaboração do vivido, o resultado de um ato de
investimento de sentido” (MAUAD, 1996, p. 3). Não só recebendo o que o mundo tem
a dizer, o exercício de produzir fotos como algo perturbador, conflitua imagens
apreendidas diretamente do real porem com foco, luminosidade, enquadramentos,
alquimia feitos por diferentes singularidades. Criadas pelo ato de imaginar diferente,
com engajamento de sentir o que pode vir a ser o meio ambiente, o esforço de se
desprender de certas imposições que levam a algo único e de apostar “[...] em imagens
que se movimentam e existem por si, que explodem em sentidos. Aposta no entre, nas
rachaduras provocadas por este/neste entre lugar, ou entre tempo” (SPEGLISH, 2009, p.
130). Talvez seja pensando por ai, que Susan Sontag nos mostra uma pista do caráter
revelador da fotografia que “[...] proporciona um sistema especial de revelação: que
nos mostra a realidade como não a víamos antes” (SONTAG, 2004, p.135).

“Quando chegamos a um lugar que havia muitas copas de árvores misturadas, um
estudante quis pegar a câmera e queria fazer uma fotografia das ‘flores da copa em
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contraste com o céu’. Diz ele ser um belo contraste.Ele mirou para o alto, enquadrou e
tirou uma foto. Apertou o botão de ver a foto pela tela da câmera e constatou que a
foto não ficou boa – porque quase não deu para ver as flores. Mirou de novo a câmera
para o alto e tentou tirar uma foto ‘das flores em contraste com o verde das copas’.
Com um sorriso grande, mostrou para a gente que conseguiu o que
queria!”(DC).Relendo esse trecho do diário de campo que mantive, lembrei também de
alguns outros episódios nos quais estávamos dispostos a produzir fotografias que
queriam reter não só o que se passava, mas reter outros sentidos como texturas, cores,
interações biológicas, contraste entre flor e céu... A necessidade desse contraste de
flor ser mantido vivo apesar da mortificação do encontro afetuoso que ficou no
passado “[...] é como se desejássemos embalsamar e nos apropriar não apenas de seu
corpo coisificado, mas do tempo e dos sentidos dessa passagem” (WUNDER, 2008, p.
59).
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Fotografias são como marcas do que queremos aprisionar. Quando vadiamos pelo
cotidiano-avenida, produzimos fragmentos do que foram considerados belos - uma
árvore, uma flor, uma simbiose, ou fragmentos que mostram interação humana
constante- uma marca em uma árvore, uma frase em uma placa que pede que
espalhemos amor, carros em movimento, edificações... Muitas vezes recorremos aos
closes que retratavam relações tão micro que quando passamos rapidamente pela
avenida, não vemos tão facilmente. Parece que os seres e coisas que são
materializados numa fotografia com close se tornam mais visíveis e oferecem mais
belezas. Susan Sontag diz que “[...] o triunfo mais duradouro da fotografia foi sua
aptidão para descobrir beleza no humilde, no inane, no decrépito” (SONTAG, 2004, p.
118). A avenida –cotidiano já gasta de tanta exposição dos movimentos cotidianos, sob
os olhares de nosso coletivo amador, parece querer se manifestar ora de uma modo
mais biológico com relações mais ligados a microambientes; um fungo que cresce
sobre uma raiz de árvore; uma lagartixa quase invisível que mora por entre os galho;
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diversidade de árvores pelas avenida; e ora a avenida chega de um modo mais ligado a
sua arquitetura ao redor, com carros, casas, asfalto marcas que se adensam mais sobre
as relações humanas.

Ao caminhar nos perguntamos como os resíduos vibráteis deste lugar nos afetam e nos
instigam a expressar? O olhar produz mutações e nos conta como é que o mesmo lugar
de todos os dias nos compõe. Na produção coletiva de imagens, o espaço da avenida é
experimentado e recriado pelo nosso grupo cada vez que éramos atravessados por
espantos: “nunca vi esta placa aqui” “pra que essa rua sem saída?” Parece que as
imagens iam aumentando o mundo! “O fotógrafo é o manipulador: o que provoca
alterações, o que mistura coisas,o que adultera, torna falso. Não um manipulador de
imagens do mundo, mas um manipulador de imagens-mundos.” (WUNDER e DIAS,
2010, p. 159). Dispomos do exercício de fotografar como uma proposta estética e ética,
que provoca experiências de expressão de sentidos, a criação de ideias, que evidencia
sentimentos. Com as perambulação pela Avenida Leite de Castro, a soltura de olhares
que miram a diversidade cultural e ambiental percebem o lugar não mais da mesma
forma vista antes, mas de um jeito que multiplique saberes, outras maneiras de educar,
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expressão do diferente. Expressão do imaginário e ação social que podem revelar
movimentos. Ciência como produção e invenção de mundo. O cotidiano faz alguma
coisa?
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Entre traços da tessitura
metodológica
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Desejar fluir nas potências de movimentos conectados à biodiversidade de existências.
Investigar de modos permissivos as linhas que penetram e nos convidam à ação.
Linhas confusas que se relacionam num sistema aberto, atento aos processos de ideias
nômades, de expressos imortais, de transições de mundos. Uma abertura para fugas,
multiplicidades, uma aposta ética e estética na produção de educação menor.
Acompanhar a dança das coisas que muda o mundo: precisamos dar conta de
demandas de processos mais ligados aos domínios moleculares da sensibilidade. Desse
modo, o método construído para este trabalho reverbera com metodologias póscríticas.

Quando busquei saber mais sobre essas teorias de pesquisa pós-criticas em educação,
metodologias desejantes me inspiraram e revelaram olhares diferentes sobre o fazer
investigações. Neste sentido, Paraíso aponta para uma virada linguística que, “[...] em
seu conjunto, essas teorias utilizam uma série de ferramentas conceituais, de
operações analíticas e de processos investigativos que as destacam tanto das teorias
tradicionais como das teorias críticas que as precederam” (PARAÍSO, 2004, p. 284). As
metodologias pós-críticas então, se despregam de um fazer duro característico da
ciência moderna e põem-se a bailar em novas perspectivas, tomando formas mais
criativas, evidenciando que se torna difícil fazer pesquisas nestes tempos mais fluidos,
dinâmicos, com ferramentas elaboradas para pesquisas de tempos passados. Neste
sentido a metodologia por aqui preconizada, não se constrói de uma forma única; ela
quer acompanhar movimentos atentando-se aos processos de formação de
subjetividade, e sendo essa de natureza refratária, “[...] requer um método capaz de
acompanhar o processo em curso” (KASTRUP e BARROS, 2009, p. 76). As ações
metodológicas têm como condução as possibilidades de se criar e recriar pensamentos,
atos, métodos e descrições desabrochados em acontecimentos. Destaco aqui
características que se alimentam da heterogeneidade, que são plurais e são a favor da
complexidade e da não hierarquização dos saberes. Tentar investigar em vias múltiplas
é assumir que o mundo não é somente de pergunta e resposta, mas que em cada
pergunta há imanente potência da possibilidade de se criar algo, sejam mais perguntas,
sejam mais respostas.
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Compondo com essas ideias, criamos condições para trabalhar a temática ambiental
com biólogos em formação durante a disciplina Etnobiologia, oferecida no segundo
semestre do curso de Ciências Biológicas no ano de 2014, em São João del-Rei. Éramos
10 estudantes, professora e pesquisadora. Inspirados pela cartografia e compondo com
diferentes atividades e elementos metodológicos, fizemos transbordar uma porção de
sentidos imbricados nos afetos em relação ao ambiente.

Como um aspecto importante da proposta metodológica, a cartografia vem no sentido
de repensar o funcionamento que rege as pesquisas, se aventurando na produção de
investigações educacionais concentradas “[...] na experiência, na localização de pistas e
de signos do processo em curso” (MOURA e HERNANDES, 2012). Buscando referencias
apresentadas por Deleuze e Guattari, considera-se que a cartografia quer remexer, tirar
o pensamento do lugar, ela “[...] faz advir o desassossego, agitadora de interações
violentas com o pensamento e formadora de novos mundos” (OLIVEIRA e PARAÍSO,
2012, p. 166). É uma abordagem transversal que nos seduz, já que também se constitui
de pistas que emergem da sintonização da construção de territórios, de procedimentos
concretos de pesquisa. Como podemos estudar, refletir, acompanhar compreender
aspectos de construções, abandonos, destruição de territórios existenciais envolvidos
em investigações de produção de subjetividades?

A opção pelo método cartográfico, ao revelar sua proximidade com a
geografia, ratifica sua pertinência para acompanhar a processualidade
dos processos de subjetivação que ocorrem a partir de uma
configuração de elementos, forças ou linhas que atuam
simultaneamente. As configurações subjetivas não apenas resultam
de um processo histórico que lhes molda estratos, mas portam em si
mesmas processualidades, guardando a potência do movimento. Ao
mesmo tempo, a cartografia é um método transversal porque
funciona na desestabilização daqueles eixos cartesianos
(vertical/horizontal) onde as formas se apresentam previamente
categorizadas. Assim, a operação de transversalização consiste na
captação dos movimentos constituintes das formas e não do já
constituído do/no produto. O método vai se fazendo no
acompanhamento dos movimentos das subjetividades e dos
territórios (KASTRUP e BARROS, 2009, p. 76).

Ao se configurar em uma proposta de criação, a cartografia acompanhando dinâmicas
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de processualidades, pode conceber mapas, diagramas, destrói e reconstrói, reúne um
conjunto de elementos com cor, sentidos, intensidades, percorre espaços ainda não
conhecidos. A partir do acesso e ao mesmo tempo, da feitura de um plano comum, o
sentido da cartografia se faz como uma pesquisa intervenção (KASTRUP e PASSOS,
2013) que possibilita o delineamento de uma rede de conhecimentos tecidas por
diferentes pessoas, atravessada por práticas de participação e sentimento de
pertencimento. Então a investigação participativa se dedica a não apenas propor uma
pesquisa em que os indivíduos têm que participar, mas possibilitar interessadamente
condições de experiências que movam os atores no território de investigação, uma vez
que,

[...] garantir a participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa
cartográfica significa fazer valer o protagonismo do objeto e a sua
inclusão ativa no processo de produção de conhecimento, o que por
si só intervém na realidade, já que desestabiliza os modos de
organização do conhecimento e das instituições marcados pela
hierarquia dos diferentes e pelo corporativismo dos iguais. A pesquisa
deixa de ser produção de conhecimento do sujeito cognoscente sobre
objeto, do pesquisador sobre o campo, para ser ação de “estar com”
ou de transversalidade em um plano comum (KASTRUP e PASSOS,
2013, p. 270).

A cartografia, muitas vezes é trabalhada como método que permite a utilização,
produção e estudos de mapas. Ao acompanhar um processo (e não representar um
objeto), incorpora sentimentos, demarca um conjunto de fragmentos em eterno
movimento. Passos, Kastrup e Escóssia (2009) entendem que no processo cotidiano da
pesquisa, há riscos de se produzir cartografias interessantes, melhores, piores,
excelentes e destaca que o rigor da investigação cartográfica se apresenta na “[...]
irredutível atenção aos movimentos da subjetividade e da paisagem existencial, suas
pontas de presente, seus fios soltos, suas linhas de fuga em relação a estratificação
histórica” (PASSOS ET al, 2009, p. 203). Tratando-se de criar desenhos compostos por
redes de forças em movimento, imanentes ao tema investigado, a necessidade e a
responsabilidade da imersão nas intensidades dos processos durante a pesquisa em
campo. Como esse método de investigação não supõe realidades dadas e fixas, como
no mundo organizado pelas representações, ela pressupõe que o ato de conhecer é
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criador da realidade (KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 264). Quando decidimos sair da sala
de aula para fazermos um trabalho de produção de sentidos com o ambiente, já
pulsávamos um fazer cartográfico no processo do trabalho em grupo. Eram diferentes
ideias e vontades para escolher um tema ambiental que iríamos investigar durante a
disciplina de Etnobiologia. As propostas sempre tinham que ser debatidas para
entrarmos em um consenso que orientasse nossos passos. Os modos de participação, o
investimento em criações e tempo para esse trabalho foram bem diferente em cada
participante e com isso, experimentar, escrever, compor imagens e sentidos se
desenrolam em uma cartografia que pulsa e respinga vida nas relações de educação.

Produzir cartografias com educação “[...] exige um dilaceramento que arranca uma
parte do corpo de uma pesquisa, a parte que permanece aderente à margem do
nascimento, à vizinhança do parentesco, à casa, à aldeia dos usos, à cultura da língua e
à rigidez dos hábitos” (OLIVEIRA e PARAÌSO, 2012, p. 166). Inventar por caminhos
movediços, invenção em conjunto. Sendo assim, ao escolher essa investigação,
apostamos no caráter participativo imanente da pesquisa cartográfica, que por meio de
um plano comum entre o coletivo de pessoas (pesquisadores, sujeitos, professores),
caminhamos por trilhas que diferentes pessoas comungam, sem excluir as diversidades
que também constituem outras trilhas de objetividades e subjetividades dos diferentes
atores: “[...] o pesquisador e seu campo de interlocuções acadêmicas e instrumentos
técnicos, agências de fomento, compromissos políticos, alianças institucionais, bem
como o objeto e suas diversas articulações” (KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 265). Trata-se
de uma aproximação tanto do que nos assemelha, quanto do que nos difere no
contexto da pesquisa cartográfica de um modo que,

[...] quando indicamos que o comum é produzido pela
transversalização realizada por práticas da participação, inclusão e
tradução, afirmamos o paradoxo da inseparabilidade das ideias de
comum e heterogeneidade. Somos levados, então, a ficar no limite
instável entre o que comuna e o que difere; entre o que conecta os
diferentes sujeitos e objetos implicados no processo de pesquisa e o
que, nessa conexão, tensiona; entre o que regula o conhecimento e o
que o mergulha na experiência (KASTRUP e PASSOS, 2013, p. 267).
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Essa direção metodológica parece nos evidenciar um movimento infinito de ações e
saberes. Sendo ela composta por políticas de subjetividades, é uma tarefa imanente do
cartógrafo imergir na tessitura de agenciamentos do conjunto da investigação, de
maneira acompanhar modos de existências singulares, transitórias, enfim, “[...] o
cartógrafo em educação está atento à vida que se faz, desfaz e refaz nos espaços
educacionais” (OLIVEIRA e PARAÌSO, 2012, p. 175). Tratando-se de acompanhar
agenciamentos como “[...] crescimentos das dimensões numa multiplicidade que muda
necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões” (DELEUZE e
GUATTARI, 1995), o cartógrafo se constitui na possibilidade de habitar experiências sem
estar preso a pontos de vistas pré-estabelecidos. Ele é composto por uma
sensibilidade, em que

[...] entender, para o cartógrafo, não tem nada a ver com explicar e
muito menos com revelar. Para ele não há nada em cima - céus da
transcendência -, nem embaixo - brumas da essência. O que há em
cima, embaixo e por todos os lados são intensidades buscando
expressão E o que ele quer é mergulhar na geografia dos afetos e, ao
mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: pontes de
linguagem (ROLNIK, s.d.).

Por acreditar na vida e nos movimentos de eternos por vir, a pesquisa-cartografiaeducação, bailando uma coreografia do desassossego (OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012), se
constrói por processos de intervenção num plano de transversalidade17 que abre mais
formas de realidades. Uma prática de pesquisa na qual produção de realidade e
produção de conhecimento não se dissocia.
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Afetos e sentidos por
expressões
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A Leite ou leite
Dizem que é de Castro
Que Castro? O Alves?
Que nada!
É o leite do café com pão
Manteiga não?!
Só que não!
Isso quem dizia era ela,
a Maria!
Ela sempre conduzia.
Trazia e levava todos os dias, homens mulheres, crianças, sonhos, recomeços,
esperança, saudade e que sá aquela tal tecnologia.
Ah, Maria ! Saudade da sua chegada e partida
Do seu assovio profundo
Da fumaça marcante
Das conversas e risos soltos
Do amor nas despedidas e reencontros
Da emoção no olhar de quem lhe esperava chegar!
Mas hoje, não tem mais você lá
Tudo isso minha memória me faz recordar
Hoje tem a natureza, que veio para lhe perpetuar
Ela promove e afeta como você
Ainda que numa forma fixa, linear e silenciosa de ser
Onde o canto é sutil, mas os pássaros assobiam por você
A passarela que um dia foi sua,
Ainda traz e leva
Pessoas e emoções
E ao lado passa aquela tão sonhada TECNOLOGIA,
Que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, com um dia foi com você Maria.
Que Saudade Eu tenho da Maria !
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A lagartixa

Nessa arvore mora lagartixa
só que quase ninguém vê
é muito parecida com a arvore
uma estratégia para esconder

Muita gente acha ela feia
e matam logo quando vê
e fica ali esticadinha
sem respirar sem viver

Ela come barata, folha, insetos
e ajuda a combater vetores de doença
é um reptil, não é perigosa
como diz algumas crenças

Podemos conviver com elas
é bobeira termos medo
só espantar ela pra lá
e ficamos no sossego
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Creditos de imagens
Coletivo da turma de Etnobiologia.

Créditos de poesia
A leite- Sofia Matos
A lagartixa- Anna Carolina Barcelos
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Traçados pulsantes:
rascunhos de uma cartografia
ambiental
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Existirmos: a que será que se destina?
Caetano Veloso, Cajuína.

Que tal se ao invés de pensarmos a vida, pensarmos pela/com a vida?

As palavras podem até congelar certos momentos, certos conceitos, mas podem
também usar delas próprias para dar uma infinidade de movimento marcado no papel:
não foge da natureza dinâmica da existência. A vida, as palavras podem pulsar no
porvir, devir. Desse jeito é uma escrita cordial, comprometida com sentidos de
experiências do mundo, acontecimentos que provocam pensamentos genuínos,
autênticos e, sobretudo sem medo de ousar. Porém é por isso que não se esquece em
ser generoso com os outros: a escrita diferente, a atenção com as pessoas, as pessoas
que fazem ciência, a escrita e as pessoas que fazem a ciência diferente.

Uma escrita aventurada sem tanta linearidade e transversalizada pelos múltiplos
processos de uma pesquisa rizoma: processos de grupo nos estudos de filosofia e
imagem, processos do grupo da pesquisa de campo, dos grupos que fazem e estudam
arte, processos de grupos de encontros, congressos, processos dos grupos da Leite de
Castro (grupos de pessoas sozinhas, pessoas amigas, de árvores e flores, de lixos e
bichos, de diversidades...) enfim, uma escrita mais preocupada com processos e
embarcada numa “[...] compreensão entendida não como descoberta de uma essência
única, mas como abertura de espaços às múltiplas possibilidades de ser” (WUNDER et
al., 2007, p. 74). Trarei nesta escrita, alguns trechos do diário de campo que mantive
durante a pesquisa de campo, acreditando compor uma escrita com vida. Um diário de
campo para anotar percebidos, insights, ideias, pois, “[...] podemos dizer que para a
cartografia essas anotações colaboram na produção de dados de uma pesquisa e têm a
função de transformar observações e frases captadas na experiência de campo em
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conhecimento e modos de fazer” (PASSOS et al., 2009, p. 70). Sobre as experiências do
campo, podemos saborear o gostinho de processos múltiplos, de estranhamentos, num
contexto coletivo que, quando relatados em forma textual, devemos ter o cuidado
necessário para não se tornar só um documento com informações e julgamentos do
pesquisador.

Movimentos que deixam rastros. Assim como no plano comum da investigação houve
bastantes singularidades expressas, com a construção do texto não seria diferente. O
pesquisador lança mão de uma política de escrita especial que contemple o que viu e
viveu, a experiências e relatos dos outros, as contradições, problemas, improvisos,
linhas de fugas, linhas de continuidades. Criar. Liberdade de inventar. No decorrer da
disciplina de Etnobiologia, território desta investigação, nos concedemos a liberdade de
inventar uma pesquisa na qual pudéssemos falar sobre conhecimento popular, sobre
diversidade de relações, sobre possibilidades de conexões que irrompem ambiente.
Uma disciplina-pesquisa, investigação-disciplina com política de ações em conjunto:
professora, estudantes e eu, pudemos propor atividades que gostaríamos de realizar
durante seis meses em que estaríamos mais juntos. Mesmo com a elaboração de um
plano de aulas pronto para o semestre feito pela professora, ao iniciar a disciplina,
optamos pela composição de misturas atentas à nossas vontades num trabalho mais
coletivo. Nesses processos, em meio ao acesso e a construção de um plano comum, o
desafio em encarar situações, condições que nos possibilitassem participar,
movimentar estruturas, forçar e criar pensamentos. Já que somos capazes de afetar e
ser afetados1 e que formamos um grupo de indivíduos constituídos também por
potências de agir, provocamos a nos compreender enquanto grupo partindo da
proposta de um trabalho que precisava da participação ativa de todos.
Pensar um corpo grupal como essa variação contínua entre seus
elementos heterogêneos, como afetação recíproca entre potências
singulares, numa certa composição de velocidade e lentidão. Mas
como pensar a consistência do “conjunto”? Deleuze e Guattari
invocam com frequência um “plano de consistência”, um “plano de
composição”, um “plano de imanência”. Num plano de composição,

1

“Então somos um grau de potência, definido por nosso poder de afetar e de ser
afetado, e não sabemos o quanto podemos afetar e ser afetados, é sempre uma questão de
experimentação” (PELBART, [s.d.]).
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trata-se de acompanhar as conexões variáveis, as relações de
velocidade e lentidão, a matéria anônima e impalpável dissolvendo
formas e pessoas, estratos e sujeitos, liberando movimentos,
extraindo partículas e afectos (PELBART [s.d.]).

Dissolver formas e liberar movimentos. No início, quando uma liberdade nos é
permitida num lugar em que ela quase não aparece porque geralmente as disciplinas
são orientadas por um planejamento já elaborado e finalizado pelos professores, o
silêncio. Como agir, como se colocar quando sempre fomos acostumados a ser
conduzidos, a responder a expectativas do planejamento já pronto, segurados pelas
amarras da resignação? Olhos de curiosidade, corpos imóveis, bocas caladas. “Logo
depois de me apresentar como pesquisadora e também como docente na disciplina (eu
e professora Priscila combinamos docência compartilhada), a professora diz que a
turma deveria mostrar os interesses que eles tinham de atividades para essa disciplina”
(DC). Os gritos dos interesses vieram em forma de mudez total.
Mas aos poucos quando a liberdade é provocada, certa vontade de participar vai se
tornando fecunda. A professora: “Para essa disciplina anseia-se expandir o olhar para
entender a diversidade de cultura: não há a verdade absoluta, existem diferentes
modos de se perceber, de ser no mundo” (DC). Inquietações e perturbações. A partir
dessa deixa, na vertente de uma disciplina que se pode abusar das relações de arte,
cultura, diversidade de educação, os estudantes são impulsionados a dizer as vontades
de estudos em São João del-Rei: “Sobre a Serra de São José e as relações com a área de
conservação; onde começa a Serra; como as pessoas se veem pertencentes a Serra” ou
“Sobre as hortas; elas se dão de geração em geração?; relações de vizinhança com
quem planta horta em casa; fazer um mapa com plantas levantadas nas hortas;
manejo de sementes crioula;, por que plantar essas espécies” (DC) ou “Sobre a Avenida
Leite de Castro...”(DC). Surgiu então a proposta de fazermos um trabalho de campo na
avenida durante essa disciplina: Olhares pela Avenida Leite de Castro. A proposta foi
elaborar sentidos de diversidade, ambiente, interagindo com a avenida e organizar
uma intervenção com os produtos de nossas vivências na mesma. Esse trabalho de
campo traçado pela experiência-acontecimento proliferou tantos fios que compõem e
recompõem um ambiente! Todos nós nos mobilizávamos muito mais quando íamos
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para campo do que ficando em sala de aula.
Vagamundamos!

Elaboramos em conjunto um cronograma de atividades (já que havíamos abandonado
o planejamento da professora), no qual alternamos dias de aulas teóricas e de
discussão e idas a campo.
Aulas

teóricas

que

abordavam temas a cerca
de conhecimento científico
e não científico; sobre a
Universidade
relações

e

suas

com

as

expectativas da sociedade;
sobre a diversidade de
culturas;

sobre

fazer

pesquisa interessada na
produção

de

subjetividades; sobre fazer
uma

intervenção

na

Avenida Leite de Castro.
Idas a campo que tinham
suas forças na experiência
de viver o que pode ser um
ambiente; no estimulo de
conexões locais cotidianas;
na produção de sentidos... Se “[...] há território a partir do momento em que há
expressividade do ritmo “(DELEUZE e GUTTARI, 1997), podemos dizer então, de dois

territórios existenciais de pesquisa: um território-academia e um território-avenida
com ritmos, composições e velocidades diferentes.
No território-academia é que construíamos atividades da disciplina, nos organizamos
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burocraticamente para criar e cultivar um trabalho-intervenção na avenida. Este foi se
fazendo como um território predominante de agenciamento molares, no qual muitas
vezes a palavra da professora era tida ainda como mais importante, tanto é que houve
muitos episódios de monólogos... Nesse espaço, uma malha de atividades “avaliativas”
foi sendo traçada:
“Sobre a avaliação da disciplina:
3 comentários críticos sobre filmes, textos ou outras atividades que poderão ser
propostas durante o período;
1 comentário crítico sobre um livro a ser escolhido para ler durante a disciplina (de
tema livre);
1 autoavaliação de 2 pontos;
1 trabalho que vale 4 pontos.
Para o primeiro comentário crítico, 3 filmes: Eu um negro, Geração roubada e Bezouro”
(DC).

Nesse território nós também compartilhávamos as experiências, as expressões surgidas
durante os passeios na avenida, fazíamos trabalhos de leitura e discussão de outras
temáticas que a professora considerou interessantes para serem trabalhadas. Um lugar
predominante de discussão fílmicas, aulas expositivas, leitura e discussão de
fragmentos de livros, textos.

“Sobre a leitura coletiva da pág. 163 do livro Pelas Mãos de Alice do Boaventura de
Sousa Santos, levantou-se o debate sobre as contradições Universidade X Cidade, na
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qual a universidade é enxergada como instituição que precisa atender às exigências da
sociedade, porém ao mesmo tempo ela não está preparada para isso. Uma estudante
nos diz sobre nossos problemas da UFSJ, especificamente os da biologia, que dizem que
a licenciatura tem que dar conta dos problemas da educação, tem que dar conta dos
problemas da Serra de São José, do córrego Lenheiros poluído, porém é muito difícil.
Existe uma certa rigidez da universidade para acatar esses desafios porque ela tem sido
vista como um lugar permanente, imutável, estável e iluminado embora ainda não
estabeleça relações mais intimas com políticas de formação de subjetividade. Ainda
são ignorados processos conectados com vivencias mais sensíveis.
Logo depois foi realizado um debate sobre a alta cultura (que seria a cultura sujeito,
cultura nascente da universidade) e a cultura popular (que é uma cultura objeto,
cultura de massas). Uma percepção de que o olhar para a cultura popular não deve ser
como objeto, mas como sujeito- aqui se produz subjetividades sobre a diversidade...”
(DC).

No território-avenida é que pudemos experimentar uma composição bem fértil de
criações. Esse território nos apetece muito porque os agenciamentos aí eram
predominantes moleculares, agenciamentos locais envolvidos por ritmos de afetos
durante os nossos passeios; pela expressão de sentidos; pelo cultivo artístico; pelo
aprendizado implicado. Um território sempre em dinâmica que se constitui como área
de travessias; antes um local que passava uma linha férrea2 e hoje se compõem como
uma linha verde.
Nossas idas a avenida foram requisitadas até em dia que o nosso planejamento não
previa atividade presencial. Sobre uma primeira ida a campo: “Passamos pela avenida
como passamos todos os dias ou passamos mais atentos a outras coisas que
rotineiramente não estamos atentos?” (DC). A primeira caminhada pela avenida foi
proposta. “Vamos ter a liberdade de fotografar o que afeta a cada olhar” (DC).
Chegando lá, outro encontro com ainda-não-sei-o-quê-fazer com essa tal liberdade. Ao
passarem os soldados correndo pela avenida, as afecções borbulham e uma menina
pergunta: “Posso fotografar esse momento?”, “Sim, você pode fotografar o que você
achar interessante, qualquer coisa que te afeta” (DC). Então timidamente ela tira seu
celular do bolso, meio que escondido, num ângulo talvez imperceptível pelas pessoas
ao redor, e fotografa rapidamente o grupo que corre. Uma expressão é criada.
2

Para acessar um pouco da história da Leite de Castro, visite o blog:
http://trilhosdooeste.blogspot.com.br/2010/10/o-trem-apitava-por-aqui-avenida-leite.html
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Podemos experimentar a rapidez da corrida e do clique meio vergonhoso, movimentos
embaçados que estão fixos e ao mesmo tempo se prolongam.

A Leite da Castro emite signos de rapidez, de movimento. Ainda sobre essa primeira
perambulação, consegui compor um relato que apresenta várias percepções e falas
difusas do nosso coletivo no dia da aula em que socializamos nossas impressões:
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“Passamos pela Leite de Castro ontem não como passamos todos os dias: quando
andamos por lá correndo para poder chegar aos lugares, não percebemos muito bem o
que está em nosso entorno. Pode ser que estejam pessoas peladas ou até morrendo
que não paramos porque estamos sempre com o objetivo de ir de um lugar ao outro,
geralmente na correria. Quando fomos lá com o intuito de percebemos as relações de
diversidade de ambiente, olhamos coisas que nos afetam com olhar mais atento como
as copas das árvores, a corrida dos soldados, os cachorros e seus donos passeando, as
pessoas caminhando, os velhinhos que ficam conversando, as pessoas que saem do
IPTAN sempre chiques (diferente daqui do Dom Bosco onde as pessoas vêm com as
roupas que quiserem e não ficam padronizando), percebemos que as pessoas que
estudam no IPTAN devem ficar seduzidas pelo cheiro de churrasquinho vendido logo em
frente. Vemos árvores que “estragam” o chão e estão no meio da Leite de Castro e nos
questionamos por que ainda não cortaram? (Graças a Deus que não cortaram!),
percebemos que existem vários pontos de socialização como os trailers de bebidas.
Percebemos que a toda hora, o dia todo tem gente que caminha, corre e passa por lá,
percebemos que a Leite de Castro é um dos lugares mais antigos de São João del-Rei
(inclusive a Maria Fumaça passava por lá) e que mesmo que a cidade cresça para
outros lados a sensação é de que essa avenida será sempre a referência! Percebemos
que a avenida tem um estilo de praça onde acontecem várias coisas ao mesmo tempo,
que dá sensação de prazer ao caminhar ou ficar por lá!” (DC)

103

As fotos de afetos: uma árvore no meio da avenida, uma rua sem saída para a Leite de
Castro, os soldados que correm, o cachorro e seu dono, bicicletas encostadas nas
árvores. Expressividades de sensações com espaço mundano experienciado, sentidos e
criados. “Pela câmera fotográfica, o cotidiano era trazido em seus fragmentos. Era uma
outra forma de estar em campo, diferente daquela que buscava as conexões entre os
fatos, as causas e os efeitos das coisas” (WUNDER et al., 2007, p. 72). Fazer e admirar
uma fotografia não é algo somente dedicado ao visual, é também um encontro entre
expressividades dos outros, o viver e as intensidades em nós. A surpresa como recheio
entre ver, sentir e fotografar: quando o estudante tirou foto da rua que fica
perpendicular à Avenida Leite de Castro, disse que o que lhe afetou foi essa rua que
desembocava na avenida, mas não dava acesso à passagem de carros, só de gente, de
bicho, bicicletas. O esperado era que todas as ruas que davam acesso à avenida,
pudessem passar carros. As vivências em campo começaram a provocar mais e mais a
perspectiva de fazer uma intervenção na avenida, antes o que era para ser um trabalho
final da disciplina, se tornou uma perspectiva de um trabalho-intervenção. A
professora, que já estava engajada como coordenadora do Programa Espaço Casa
Verde 3, veio propor a convocação de outros trabalhos que estavam produzindo
estudos sobre essa avenida e aos poucos nos vimos traçando um planejamento
organizativo das atividades e que gostaríamos de fazer em nossa intervenção.

“Dia 16 de agosto - 8 pessoas presentes
Discussão dos textos produzidos na aula anterior sobre as percepções da Leite de
Castro - os estudantes os colocaram no portal didático.
Começamos a conversar então sobre a atividade de fazer uma intervenção na Leite de
Castro. A proposta é instalar pontos com exposição de fotografias e banners ao longo
da avenida, e que essa exposição possa acontecer em diferentes horários e dias, para
que as pessoas passem e possam interagir e nos dizer suas impressões sobre ela..
O Programa Espaço Casa Verde, foi aprovado em 2014 na UFSJ via Pró- Reitoria de
extensão e assuntos comunitários, e possui como objetivo estabelecer ações contínuas de
divulgação das pesquisas sobre a biodiversidade local e a articulação com a gestão dos recursos
naturais. Um projeto que conta com diferentes propostas: atividades de campos e laboratório
para as comunidades; projeto permacultura que realiza trabalhos de produção e jardins
comunitários; bioperformance que aproxima arte e ciências; formação de educadores
ambientais nas redes públicas.

3
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Cartões postais serão produzidos e serão dados de presente para quem interagir com
nossa intervenção, para quem der o seu depoimento de acordo com perguntas que
faremos. Tudo será filmado, fotografado.
Serão instaladas ao longo da avenida faixas provocativas com as perguntas:
-Existe só uma Leite de Castro?
-E se retirássemos a Leite de Castro?
-O que você está fazendo aqui?
-A Leite de Castro foi sempre assim?
-O que será da Leite de Castro no futuro? (Ou daqui para frente?)
- O que poderia ter na Leite de Castro?
Depois, com os vídeos que vamos fazer nessa intervenção, marcaremos outro dia em
que montaremos na avenida um data show para projetarmos o vídeo final.
Orçamento da atividade:
Olhar o orçamento em 3 gráficas para produzir cartões postais com 4 imagens
diferentes, sendo que serão feitos 250 cartões de cada imagem (totalizando 1000
cartões)
Sobre as fotos da avenida, nós vamos fazer uma coleção durante nossas idas a campo,
para posterior escolha, teremos que decidir o que estará escrito no cartão (ter o logo da
UFSJ e da Casa Verde).
Olhar orçamento das faixas, que serão 2 para cada frase, totalizando 12.
Olhar orçamento de 3 banners contendo informações sobre a Leite” (DC).

Este trecho do Diário de Campo revela uma organização de modo a vislumbrar as
tarefas e suas divisões. Já tínhamos debatido sobre frases provocativas que queríamos
colocar em faixas, um pouquinho sobre o processo histórico de construção da avenida,
conversamos também sobre fazer investigações qualitativas, pois surgiram ideias nesse
sentido: fazer entrevistas filmadas ou com gravador de voz com pessoas que passam
por ali; fazer entrevistas (com questionários semi-estruturados) com pessoas que
moram ao entorno dela; tirar fotografias... Também tivemos a ideia de fazer Banners
(estão disponíveis nos Fragmentos Acessórios, logo ao final do texto) temáticos que
pudessem transitar informações do mundo da academia no mundo da cidade:
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“O que nós da biologia queremos informar? - Banners estabelecem diálogo da bio com
cultura. De que outro jeito a gente conhece a avenida e queremos fazer os outros
conhecerem?
Ideias do que pode conter de informações
-História do lugar,
-Espécies que estão lá (taxonomia), se são nativas ou não.
-Plantas daqui e plantas além daqui (exóticas)
-Educação ambiental- ecopedagogia,
*Banner relacionando da biologia com cultura
*Banner sobre a biodiversidade /ecologia urbana -o que você quer fazer as pessoas
entenderem sobre isso?
*Banner sobre taxonomia vegetal
*Banner sobre Aves
*Banner sobre o Cerrado
*Banner sobre interações
*Banner- vontade de cultivar nossa cidade- o que é cultivar a cidade- cultivar plantas a
terra as amizades-lugar de ver e ser visto trocar ideias com as pessoas.
A produção do banner será nossa ultima atividade avaliativa- cada um será
responsável por montar a estrutura de um tema em Powerpoint (no formato de banner)
e este será apresentado em sala de aula para que possamos editar coletivamente. Os
mesmos serão usados depois da intervenção, quando já recolhemos informações que
mais ou menos dialogam com os temas pré-estabelecidos, e iremos expor na avenida.
Essa atividade de intervenção vem no sentido de nos comunicar com os outros, nós
biólogos situados na universidade dialogando com os outros que não estão nesse
mesmo lugar- um exercício que tem alguns elementos da etnográfica. Trocas de
significados, troca de saberes, divulgação cientifica- política em fazer trânsitos entre os
conhecimentos- científicos, populares, tradicionais” (DC).

As intenções de comunicação presentes nesses banners foram constituídas de
elementos variados e criados em devir-bióloga (o), que experimenta com o ambiente
relações de afetos e quer compartilhar artefatos que são feitos no campo das ciências
naturais. Desejos de querer evidenciar a presença e ressaltar características das muitas
plantas medicinais ao longo da avenida vieram em formas de gráficos, listas, fotografias
e escritas organizadas mediante a uma metodologia de pesquisa. Outro banner revela a
vontade de conhecer como as pessoas cultivam a cidade, anunciando que esse cultivo
acontece nas relações diárias e muitas vezes não é percebido. E também, para provocar
as pessoas que passam, o banner contem um espaço em branco para possíveis
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intervenções com canetas. Um outro quer falar sobre algumas interações biológicas
que acontecem na avenida e como elas acontecem, como elas perduram... A
diversidade como um plano que permeou toda a construção de nossa pesquisa em
conjunto foi muito alem do que tínhamos vivenciado no coletivo. A busca por
metodologias de reconhecimento de uma planta, a divulgação da taxonomia ordinária
de algumas espécies e a pesquisa sobre interações, se colocam como elementos que
afetam e causam a necessidade de mover o que se conhece sobre eles. Encontramos
potencias em viver e pensar o ambiente com o cotidiano, nos permitindo pequenos
abalos em nossos hábitos.
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Nossos encontros na sala de aula ou pela avenida rendiam ações e conversas que
convergiam para a intervenção, nos movendo no território de uma disciplina que nós
mesmos estávamos cultivando. Sob essa perspectiva, durante as aulas de etnobiologia,
linhas de cuidado proporcionavam momentos em que os todos participantes pudessem
se sentir à vontade a escolher formas de expressão diferentes do que comumente
observamos em disciplinas acadêmicas: fotografia, escritos, poesias. Quisemos nos
transportar para outros espaços, investir tempo nos compondo com uma “[...] tal
aprendizagem não se esgota na solução de problemas imediatos, mas prolonga seus
efeitos e sua potência de problematização” (KASTRUP, 2001, p.17). O “novo” ambienteavenida que habitamos por algumas horas começou a ser percebido com outros
sentidos, outros encontros que não irão se repetir da mesma forma: um terreno
prolífero de devir. Uma abertura para provocações que nos instigam a traçar curtos
circuitos éticos e estéticos de alargamento da compreensão.
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Dentre processos da investigação, os de desdobramentos para a arte fotográfica
sempre foram favorecidos como força de um traçado singular sobre tornar-se
ambiente. Imagens-expressões como artefatos que revelam olhares, intensidades,
cores, espaços e tempos, imbricados por um modo de querer estar no que se vive,
eram produzidas a cada ida à avenida. Levava minha máquina fotográfica (uma
máquina legal, com bons focos e zoom) em todos os passeios, instigando a expressão
de imagens coletivas. Coletivas porque quase nunca iremos saber quem foi que tirou
tal foto da nossa coleção de imagens. Quase todos se aventuraram ao passear e a
expressar um registro com essa máquina! As experiências de fotografar afetos pela
Leite de Castros foram ajeitando-se numa cadência de permuta entre as pessoas,
traçando multiplicidades de ângulos, de focos, de texturas, velocidades... Encontros
com ambiente cheio de efemeridades, de dinamismo e ao mesmo tempo cheio de
fixidez: árvores, edificações, placas, banquinhos; encontros com inesperados; encontro
com si mesmo? Um retalho de si na produção coletiva de imagem.

Produzimos um conjunto de elementos que sempre estavam em fluxos de afetos. A
elaboração dos cartões de visita para distribuir durante a intervenção veio como um
processo de afeto de afetos. Como queríamos que os cartões apresentassem imagens
que nós mesmos produzimos, então tivemos que fazer escolhas de 4 fotos-afetos
dentro de um universo múltiplo de nossa coleção imagética. Fizemos essas escolhas
em uma aula toda dedicada a isso, na qual foi a primeira vez que juntamos todas as
fotos de nossos passeios à avenida e pudemos apreciá-las por meio da projeção na tela
de Datashow. Desafiamos-nos a olhar, a sentir e a dizer qual escolhemos, qual não
escolhemos. Afetos de afetos. Sobre essa escolha, pudemos experimentar momentos
de afetos que iam para além das superfícies das imagens. O impacto do olhar. As
sensações de calma, ou de movimento quando vemos os frutos abertos, pendurados
nas pontas dos galhos que estão em contraste com o céu azul. A foto enquadrada na
vertical, mostrando a extensão de árvores magras e perpendiculares à extensão da
avenida, parece transmitir um sentimento de “estou a vontade”. O preenchimento do
espaço com as fusões das copas de árvores de espécies diferentes. A hora- 4:57- na
placa em cima do trailer. O poste que se perece um ventilador e um outro poste, que
combina e destoa com a paisagem por ser alto demais. As fotografias pareciam querer
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ganhar vida ao emitir brilhos, ares diferentes, elas “[...] achatam volumes, criam
superfícies vibráteis, produzem repetidos reencontros de tempos, fragmentos que
podem desalinhar, reinventar, trazer luzes e sombras ao passado, mas não deixam de
estar agarradas nele “ (WUNDER, 2011, p. 170). Entre encontros e reencontros, a
avenida Leite de Castro ia sendo reinventada por expressões, encantamento, vontades
e desejos em movimentos.

SOBRE IMPORTÂNCIAS
Um fotógrafo-artista me disse outra vez: veja que pingo de sol no couro de um lagarto é para
nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais: que a importância de
uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem com barômetros etc. Que a
importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.
Assim um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que a Cordilheira
dos Andes. Que um osso é mais importante para o cachorro do que uma pedra de diamante. E
um dente de macaco da era terciária é mais importante para os arqueólogos do que a Torre
Eifel. (Veja que só um dente de macaco!) Que uma boneca de trapos que abre e fecha os
olhinhos azuis nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que o Empire State
Building. Que o cu de uma formiga é mais importante para o poeta do que uma Usina Nuclear.
Sem precisar medir o ânus da formiga. Que o canto das águas e das rãs nas pedras é mais
importante para os músicos do que os ruídos dos motores da Fórmula 1. Há um desagero em
mim de aceitar essas medidas. Porém não sei se isso é um defeito do olho ou da razão. Se é
defeito da alma ou do corpo. Se fizerem algum exame mental em mim por tais julgamentos,
vão encontrar que eu gosto mais de conversar sobre restos de comida com as moscas do que
com homens doutos.
Manoel de Barros
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Entrelinhas da criação
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Uma pesquisa que assume a complexidade da vida, que provoca e busca as
pluralidades na produção de processos subjetivos, precisa lançar mão de um método
igualmente processual. Vivenciar uma investigação que se compõem de processos,
permite percebemos que ora eles estão voltados para estabelecidos de um mundo
dado, ora eles produzem a realidade de modos mais imbricados na diferença. É certo
que parte de nossa vida se desembrulha para pertencer a um mundo de relações
sociais, culturais, ecológicas, políticas, conectados a uma estrutura que detêm a
vontade de controle e dualismos para sua trama, que conta com pequenos furtos de
vida para seguir anulando pluri diversidades. Porém isso não quer dizer que sempre
temos que aceitar imposições. O que convêm dizer é que essas relações não cabem na
previsibilidade de se estabelecer variantes que asseguram e controlam uma pesquisa
de acordo com a pretensão da totalidade do mundo. A intenção da vontade de
verdade, de formalizar metodologias rigorosas que preveem o produto de pesquisas
afirmadas por um jeito multideterminada de ser, matam ou in-visibilizam conexões
com potencias imanentes de modos mais complexos de existência.

Investigações locais e estreitadas com estímulos à produção de subjetividade,
procuram não dissociar o conhecimento da produção de realidade, apostando no
cotidiano para compor uma ciência atravessada pelo desejo de possibilidades de vida
em transformação. Um dos maiores desafios desse tipo de pesquisa é tecer um método
que acompanhe e intervenha na processualidade de modos de existência, que tenha o
seu rigor no compromisso ético, estético e político da demanda cientifica. Um trabalho
que propõe intervenção implicada em micropoliticas que constroem subjetividades
muitas vezes requer uma nova cientificidade, que
[...] tenta abarcar a complexidade, e se efetua na sustentação dos
planos de análise que compõem a realidade, nos jogos de forças que
atravessam nós mesmos, pesquisadores, nossos objetos de estudos,
as instituições, o campo do social, os quais são percorridos,
transversalizados por forças de produção, reprodução e antiprodução, moleculares e molares (PAULON e ROMAGNOLI, 2010, p.
92).

Intervenções que necessariamente implicam movimentos devêm também em
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acontecimentos imprevisíveis que não são abandonados e nem cabem ser analisados
sob a ótica simplificadora racional. Nessa pesquisa-intervenção quando encontramos
com desvios que implicavam diversidade em movimento, as vontades de
problematizações foram maiores que as vontades de produzir respostas (pelo menos,
posso assegurar isso enquanto vivo um devir-pesquisadora, um devir-cartógrafa). São
desvios potentes que são produzidos e que produzem devir pesquisa, devir sujeito,
devir ciência...

Um acontecimento da investigação que vem bem nesse sentido foi a intervenção que
levamos quase um período para elaborarmos, e que não aconteceu. Quando já
tínhamos tudo esquematizado, os banners prontos (em formato digital); as imagens
para o cartão de visita escolhidas; os orçamentos das gráficas já feitos; o dia marcado
para a intervenção, estávamos passando pela fase de fim de período na Universidade.
Não conseguimos a tempo um financiamento para as produções que precisavam de
gráfica (quase tudo), então parece que sobrevoou uma nuvem que choveu água fria
em nossas perspectivas. A partir desse momento, quase ninguém mais comparecia as
aulas. Como tínhamos feito um acordo coletivo de que a disciplina não precisaria de
chamada de frequência como avaliação, as pessoas começaram a desaparecerem, e
quando apareciam, pediam desculpas por estarem usando os momentos da aula para
se dedicar mais as matérias das disciplinas carrascas. Como faltavam alguns dias para o
período acabar entramos em acordo que quando sentíssemos vontade, iríamos nos
encontrar para tentar fazer manualmente algum material para a intervenção. Porém,
ao final da disciplina, esse momento não aconteceu. Entre fios desviantes, fico
pensando: será que como pesquisadora deveria ter “apelado” para traçados mais
planejados ou continuado num fluxo frouxo de estimulo a produção?

Mesmo quando desconfiamos que deveríamos ter planejado mais, pensamos que são
nas brechas fora de controle de uma investigação intervenção, que provamos as
potencias de modos de existência que não se aprisionam na previsibilidade,
caracterizando os processos de vida da pesquisa, sempre “[...] sujeita à sorte, ao
tempo, aos lugares, à hora, ao perigo. O improviso vem sempre turbilhoná-la.
Pesquisar talvez seja mesmo ir por dentro da chuva, pelo meio de um oceano, sem
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guarda-chuva, sem barco” (OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p.161). Se por um lado
podemos nos engajar em produções que podem não acontecer, por outro contamos
com atravessamentos surpreendentes no sentido de aumentar a força para existir de
uma pesquisa. Talvez isso remeta ao que Manoel de Barros nos disse: a importância de
uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Coisas
que encantam nos mobilizam a invenções, nos dispara processos que nunca pensavam
em existir, nos lança em um devir pesquisa incessante. São presentes que surgem via
devires pesquisas

Aconteceu durante o segundo ano dessa investigação, a possibilidade de participar do
III EREBIO (Encontro Regional de Ensino de Biologia) que aconteceu em Juiz de Fora e
cuja temática foi “Ser professor de ciências e biologia: entre políticas inquietações
saberes e sensibilidades”. Aproveitamos vertentes dos objetivos do encontro que eram
debater acerca da educação em ciências e biologia, destacando a formação docente e
os diversos e complexos contextos de atuação, para organizarmos a feitura de
trabalhos para participarmos do encontro. Visualizamos que seria uma ótima
oportunidade de divulgar, compartilhar a investigação que vínhamos fazendo. A
estudante Sofia, a professora Priscila e eu, conseguimos criar 2 trabalhos para o
evento. Elaborei um pôster que continha apontamentos da nossa cartografia ambiental
(Fragmentos acessórios, p.133) e Sofia apresentou um trabalho na modalidade “Ateliê
da criação” um espaço criado para exposições de materiais didáticos, instalações de
artes, fotografias, filmes produzidos por professores e pesquisadores afetados pelas
inquietações e sensibilidades do mundo do professor de ciências. Vivemos a partir de
então, um devir pesquisa que nos lançou o desafio de produzir trabalhos sobre\com
nossas tessituras desde que a investigação começou.

Eu e Sofia nos encontramos algumas vezes por semana durante um mês para criarmos
o que apresentaríamos no ateliê. A vontade primeira que surgiu foi levar ao encontro
uma instalação de fotografias. Porem como tínhamos outros artefatos produzidos e
algum tempo para inventar, nos dedicamos a criar mais sentidos sobre nossas
caminhadas pela Leite de Castro. Pintamos em papel craft uma avenida de tinta
guache, de papeis, folhas secas e plásticos. Escolhemos 13 fotos da nossa coleção e
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imprimimos para compor também um varal de poesia-imagem. Conseguimos também
uma verba com a universidade para imprimir alguns banners que tínhamos feito
durante a disciplina de Etno. Fotos, poesias, pintura e Banners. Nossa instalação foi
feita tão genuinamente... Revisitamos expressões e memórias produzidos durante a
disciplina, e Sofia se questiona ao ler a própria poesia: “Gente como é que eu escrevei
isso? Até parece que eu viva na época que a Maria Fumaça passava no lugar da
avenida!”. Esse movimento de reviver e ao mesmo tempo de expressar, nos permitia
movimentar e criar diversos afetos produzindo movimentos de uma educação sensível.
Falamos das espécies ao longo da avenida, das varias intervenções humanas, do
histórico de construção, das velocidades dos seres, e das coisas que nunca tínhamos
percebido.
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Durante a exposição no ateliê tantos afetos que aumentam a força de existir! Sofia
sempre sorridente vinha compartilhar informações a cada conversa que tinha com as
pessoas que visitavam! Diziam ser um trabalho bem sensível de botânica; diziam ter se
maravilhado com a poesia de Sofia; destacaram qualidades das fotografias e da pintura
e em fim, foi bem bonito de se viver. Alem do mais, o encontro nos proporcionou uma
discussão bem interessante sobre as possibilidades de desenvolver metodologias de
inclinações ditas pós-modernas, pós-críticas nas instituições, principalmente nas
escolas básicas.

Problematizar formas de avaliar, de se trabalhar com conhecimentos tidos como
“legítimos”, se apresenta na imanência da criação de novas possibilidades para se
entender as políticas educacionais, o currículo, os sujeitos da educação, a pedagogia,
tecnologia entre outros elementos que constituem esse campo. Estudamos e
aprendemos quando saímos e vivenciamos a natureza, o ambiente e podemos trocar
com ele, toca-lo, escutá-lo, buscar coisas, explorá-lo, inventa-lo. É um aprender
fazendo. Educar em movimento. Tantas coisas a se experimentar, a investigar.
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Processos que aumentam a vontade de viver, que potencializam desejos de sempre ser
experimental. Surpreender com os mistérios do aprender. Intensificar a si mesmo.
Creio que vivemos em uma época de bastante complexidade e podemos nos abastecer
dela e instituir novas relações com o meio, com outros seres, buscando alternativas
para o aumento da autonomia e liberdade de pensamentos nos processos de
subjetivação de si próprio.
A necessidade de desimpedir caminhos da percepção para gestos que possam
manifestar outras formas de viver, no cotidiano, na cidade, na universidade.
Experiênciar aprendizados que nos componha com a natureza, que nos provoque a
curiosidade. Habitar lugares que podemos pertencer, estabelecer conexões, produzir
sentidos. Ao ponderar sobre as complexidades existentes entre as diferentes relações
de saberes essa investigação se manifesta em formato de buscas de pluralidades. As
relações estão fluindo de modo rizomático apontando que a produção de saberes é
continua, processual e transitória.
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Fragmentos acessórios
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Um pouco de possível...

Poesia abrasiva,
enferrujou uma ciência
dura- MORTINHA
e abriu para frutos
potências de vida

Essa ciência agora
ri com mais
dentes de alegria

Anna C.
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