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Resumo 

 

Este ensaio propõe o rolê pelas periferias como experiência de pensamento. Periferias da 

cidade, da escola, do desejo e do saber. Compreendido como prática de se deslocar, dar uma 

volta, um passeio descompromissado pela cidade, o rolê é prática aberta aos riscos e perigos 

do caminho. O que se propôs neste trabalho foi uma travessia dos signos e acontecimentos de 

uma outra aprendizagem presente nas periferias da cidade, onde o aprendizado da 

sobrevivência diz respeito a uma espécie de pedagogia da crueldade que relaciona o sofrimento 

e a alegria na resistência das invenções cotidianas. Nessa travessia, a experiência do rolê é 

desdobrada também no interior da escola, considerando que esta possui seus becos e vielas, 

suas periferias de onde emergem os restos, as sobras, o que ficou de fora, o torto, o estranho, o 

esquisito, o sem sentido, o ilógico, o monstro e a aberração pedagógica. A travessia do beco, 

apresenta-se, deste modo, como alegoria da sobrevivência e é compreendida como a via 

periculosa em que o corpo é convocado a explorar suas potências. Para tanto, foram elaborados 

para essa pesquisa, dispositivos de escuta do acontecimento e da produção aberrante - esta, 

compreendida como materiais e matérias infames, elementos desprezados seja no cotidiano da 

escola ou da cidade. Assim, os signos e acontecimentos, presentes na vida dos jovens e 

adolescentes das periferias, como as jornadas de junho, o rolezinho, o fluxo do funk e ocupações 

de escola, bem como as pichações escolares, os blocos sonoros inarticulados, os desenhos, as 

frases, assinalam saberes insurrectos e instituintes que relacionam, agonisticamente, as 

periferias da cidade e a escola formal. A ficção pedagógica produzida na experiência de 

pensamento do rolê figura, então, como fabulação operante na elaboração das produções 

aberrantes, possibilitando capturar o indizível no dizível, o invisível naquilo que é visto e o 

impensado nisso tudo que nos atravessa na travessia dos becos. Isso nos permite escutar uma 

outra história da educação escolar e da cidade, entendendo a relação entre o insignificante, o 

inexplicável, o absurdo e outras tensões muitas vezes insuportáveis, tanto para o corpo escolar 

como para a cidade. A cartografia desta produção é uma cartografia do processo desejante que 

abre janelas para o devir das instituições escolares e dos estratos da cidade, estabelecendo vias 

de comunicação com o “fora”, colocando a subjetividade em questão e mostrando como é 

possível a invenção de novos processos de constituição de si e do viver-junto. Tal como os 

errantes das cidades recusam a submissão ao controle total dos planos urbanísticos, assim 

também os alunos recusam os planejamentos da arquitetura do saber: o que se identificou 

durante o rolê pelas periferias da escola, foi que junto ao não constantemente proferido pelo 

jovem e ao jovem, está presente o sim e a afirmação da vida marcada pela agonística das 

sobrevivências: de um lado, a falta, de outro, a produção. O aprendizado que o rolê pelas 

periferias proporcionou enquanto experiência de pensamento foi o da invenção conceitual 

necessária à construção de uma lógica do aberrante. 

 

 

Palavras-chave: periferia; experiência; pedagogia; invenção; juventude; rede; resistência; 

sobrevivência.   

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This essay proposes the rolê (“jaunt”, “ramble”, “wandering”) through the peripheries as a 

thought experiment. Peripheries of the city, of the school, of desire and of knowledge. Perceived 

as a practice of moving, walking around, a casual outing through the city, the rolê is the practice 

subject to the risks and dangers of the pathway. What has been proposed in this work is a 

crossing of the signs and happenings of another learning, present in the edges of the city, where 

the learning of survival refers to a kind of pedagogy of cruelty, which relates the suffering to 

the joy in the resistance of everyday inventions.In this crossing, the experience of the rolê also 

unfolds within the school, considering that the school has its alleys and lanes, its peripheries 

from where the remainders, the leftovers, what was left  aside,  the  astray,  the weird,  the 

strange,  the nonsense,  the illogical,  the monster  and  the pedagogical aberration emerge. 

Thus, the alley’s crossing appears as an allegory of survival and is understood as the via 

periculosa (perilous road) in which the body is convoked to explore its potencies. For the 

purpose of this research, listening devices have been elaborated to give ear to the happening 

and to the aberrant production – which is comprehended as infamous materials and matters, 

elements that were despised whether in the city’s or the school’s daily life.Therefore, the signs 

and happenings present in the life of peripheral youngsters and teenagers, such as the massive 

protests of June 2013, the rolezinho, the flow of Brazilian funk and the occupations of public 

schools, as well as the graffiti writings inside the schools, the indistinct sound blocks, the 

drawings, the sentences indicate insurrect, instituting knowledges that link, agonistically, the 

city’s peripheries and formal schooling. Consequently, the pedagogic fiction produced in the 

rolê’s thought experiment appears as a fable-making that operates on the elaboration of aberrant 

productions, making it possible to capture the unspeakable within the speakable, the invisible 

within the visible and the unthought within all this which runs us through in the alleys’ 

crossings. This enables us to listen to another story of the scholar and the urban education, 

understanding the relation between the insignificant, the inexplicable, the absurd and other 

often unbearable tensions, both to the scholar body and to the city.This production’s 

cartography is a cartography of the desirous process that opens windows to the becoming of 

scholar institutions and of the city strata, establishing communication channels with the 

“outside”, calling into question subjectivity and showing how the invention of new processes 

of constitution of oneself and of the living-together is possible.Just as the wanderers of the 

cities refuse to submit to the total control of the urbanistic plans, also the students refuse the 

plannings of the architecture of knowledge: what has been identified during the rolê through 

the peripheries of the school was that, along with the no constantly enunciated by the yougster 

and to the youngster, the yes and the affirmation of life are present, marked by the agonistic of 

survivals: on one hand, the lack; on the other, production. The learning provided by the rolê 

through the peripheries, as a thought experiment, was one of the conceptual invention, 

necessary to the construction of an aberrant logic. 

 

Key words: Periphery; experiment; pedagogy; invention; youth; net; resistance; survival. 
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Introdução 

 

 
Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar / Todas elas vão ficar, na 

memória/ Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco / hoje em 

dia sabe o gosto da vitória / Me lembro muito bem, cada rolê/ Quando a gente 

andava a pé / O nosso bonde era na porta da escola / Compartilhando nosso 

sonho na esquina / O assunto era as meninas, naquele tempo ela nem me dava 

bola / Hoje em dia tá suave, nós só da rolê de nave / É tratado como rei, tudo 

que nós fala é lei1.  
 

 

Este ensaio se propõe como uma experiência de pensamento: a experiência do rolê. 

Um rolê pelas periferias. Periferias da cidade, periferias do desejo, periferias da escola e do 

saber. O rolê, prática juvenil de andar pela cidade em busca de diversão, prática aberta aos 

bons e maus encontros, aos riscos e perigos do caminho. O rolê, aqui transformado em conceito, 

inscreve-se, no âmbito desta pesquisa, na tradição das errâncias e suas derivas pelas cidades: 

da flanerie baudelairiana, passando pelo trabalho das passagens de Walter Benjamin, pela 

deriva dos situacionistas, pelo delirium ambulatorium de Hélio Oiticica e pela ação dos 

stalkers italianos, o que se propõe aqui é que a prática do rolê proporciona uma experiência de 

cidade que contribui para os processos de formação e para a experiência de pensamento. É no 

rolê pelas quebradas que se toma contato direto com os signos de uma aprendizagem e a cidade 

passa a ser lida como um grande palimpsesto de signos aberrantes. Via periculosa, delirium 

ambulatorium, vazio pleno e zona de vacância são alguns dos componentes conceituais do 

conceito de rolê aqui proposto; são conceitos que nos ajudam a pensar o rolê como 

procedimento de pesquisa, bem como ajudam a pensar de que modo a errância pelo abjeto 

da cidade favorece uma outra experiência de formação no e através do feltro urbano. Ao se 

pensar a educação, o que se sugere ao longo desse estudo é que também façamos nosso 

delirium ambulatorium pelas zonas de vacância da escola ou do feltro urbano, descobrindo 

e inventando trajetos não oficiais – errando por rotas e becos desconhecidos. Dar um rolê 

pelo feltro urbano- o conglomerado de periferias estranhamente imbricadas  –  possibilita  

entender  a  cidade   como  espaço  de  novas experiências de pensamento.   

Este ensaio considera, então, as periferias das cidades como emissoras de signos, como 

conjuntos de textos a serem decifrados por meio dos quais muitos aprendizados são possíveis. 

                                                           
1 MC Rodolfinho. https://www.vagalume.com.br/mc-rodolfinho/em-cada-role.html 
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Ao se estudar as cidades contemporâneas, encontramos muitos signos produzidos, emitidos e 

postos em circulação em seus diversos estratos e camadas sociais dentre as quais encontramos 

as culturas de periferias: as ruas da cidade, através de seus signos e acontecimentos, 

possibilitariam uma outra experiência de formação que muitas vezes entra em choque com a 

formação escolar.2 

É uma experiência de pensamento porque não se limita à atividade de descrever o rolê 

propriamente dito, não se limita ao caminhar ou ao passeio pela cidade. Trata-se, antes, de tomar 

estas ações como intercessores para o pensar. Não se trata de uma pesquisa de cunho sociológico 

nem antropológico; não se trata, portanto, de uma pesquisa científica. A experiência, aqui, está 

muito mais próxima do plano da invenção, um diálogo mais próximo das artes e da literatura, 

donde a possibilidade de se dizer que o paradigma que norteia essas reflexões é um paradigma 

estético. 

Periferia significa aqui tudo o que se pode considerar menor (menoridade), tudo aquilo 

que escapa aos padrões hegemônicos que constituem o status quo de uma sociedade, incluídos 

aí, os modelos de subjetividade, bem como os processos de subjetivação. Assim, as periferias 

da cidade não são aqui consideradas apenas as regiões distantes ou opostas ao centro da cidade. 

É também toda e qualquer área que escapa ao projeto, ao planejamento, à ordem, mas apresenta, 

por sua vez, uma outra ordem, ou, se se preferir, uma outra lógica, que aqui chamamos de 

lógica aberrante, tomando de empréstimo a expressão de David Lapoujade a propósito da 

filosofia de Gilles Deleuze, uma das senão a mais importante referência deste rolê. Por vezes, 

a palavra periferia é substituída por “quebrada”, palavra esta que, em sua polissemia, nos 

permite jogar com o referencial teórico aventado para esta experiência de pensamento. Dar um 

rolê pelas periferias, ou pelas quebradas, significa errar por caminhos não oficiais, aqueles 

caminhos que estão excluídos do mapa, as regiões ermas, remotas, proibidas, perigosas, os 

lugares de difícil acesso, os lugares aonde ninguém vai. O conceito de periferia é, assim, 

ampliado para além de seu significado geográfico-espacial. Periferia não é considerada, no 

                                                           
2 A escola pensada como lugar específico de formação, como local apropriado para o desenvolvimento de técnicas 

de ensino e aprendizado, como centro de formação técnica e humana, como centro de cultura, como lugar onde se 

transmite os valores e princípios das gerações passadas. À medida em que a modernidade avança e que o progresso 

técnico se efetiva, possibilitando inclusive amplo domínio da natureza, o mesmo não se verifica na esfera do 

progresso moral: de um lado, o desenvolvimento tecno-científico aumentou o mal estar na cultura uma vez que 

dividiu a humanidade entre  aqueles  que  podem  se  defrontar  e  usufruir  do  desafio  da  complexidade, e  outra  

parte  da humanidade que enfrenta o desafio antigo de sobreviver. Os grandes projetos de modernidade, que 

começam, talvez, a partir da Revolução Francesa e da Filosofia das Luzes, passando pelo liberalismo – ou 

neoliberalismo – político e econômico, os diversos marxismos e os totalitarismos, tornaram, contraditoriamente 

aos seus princípios, esses dois séculos absurdamente sangrentos. Paradoxalmente, por mais que idealizassem 

emancipação e libertação, estes conteúdos programáticos da modernidade não podem escapar da acusação de 

cúmplices da barbárie. 
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âmbito deste trabalho, apenas a periferia da cidade, mas também, periferia do desejo, da 

escola, periferia do que quer que seja – inclusive periferia do pensamento e da filosofia. 

A errância ou o rolê pelas periferias é uma experiência que favorece o encontro com a 

alteridade radical: encontro com aquilo que, na cidade, no sujeito, na escola, na família ou no 

trabalho é "menor" e ao mesmo tempo estranho (unheimlich) e aberrante – aquilo tudo que foi 

como que excluído do processo de constituição de cada uma dessas instituições. Na experiência 

do rolê, a travessia do beco assinala a alegoria do encontro com essa alteridade radical na 

experiência na e da cidade contemporânea, experiência esta que conecta vários agenciamentos 

que atravessam e constituem o sujeito contemporâneo e a cidade. 

Os agenciamentos de fluxos e forças que atravessam todos os estratos da cidade e os 

sujeitos que nela vivem formam redes. As linhas dessa rede são consideradas aqui como feltro, 

um tipo de tecido cuja principal característica é sua constituição como um emaranhado de fios 

combinados de forma aleatória e caótica. Na cidade contemporânea, ao mesmo tempo que 

encontramos essa rede encontramos também uma trama, um tecido marcado pela organização 

vertical e horizontal associada a um arranjo cartesiano, lógico-racional. O conceito de rede 

passa aqui pelo diálogo com vários autores, mas, sem dúvidas, Fernand Deligny, Gilles 

Deleuze e Felix Guattari são os mais importantes. As redes, muitas vezes, formam-se diante 

de um perigo, diante da dor e do sofrimento e por isso, são aqui consideradas redes de 

sobrevivência. 

Atravessar becos, seja o beco real ou o beco alegórico, é também signo da 

sobrevivência no inferno. O medo e a insegurança convocam todo o corpo a uma experiência: 

a travessia do beco. O beco como alegoria das aporias da modernidade. A travessia do beco 

nos lança no cerne do acontecimento e por isso mesmo exige de todos uma saúde necessária 

para esta travessia – uma saúde que nos torna dignos do que nos acontece. Toda essa dimensão 

patética das cidades reintroduz o corpo do vivente na relação com a cidade que ele habita e 

transita. Não se trata mais de conceber um homem ideal, abstrato: é o corpo de carne e osso, 

com seus afetos e emoções, com seus desejos e delírios que atravessa as ruas.  

E é essa travessia que reconecta o corpo com aquilo que ele pode justamente porque se 

trata de uma via periculosa que exige uma invenção constante de táticas e estratégias de 

sobrevivência. Sobreviver no inferno exige, portanto, que a invenção se torne um modo de 

vida: ou se inventa ou a vida, simplesmente, não é possível. 

Um dos temas mais tensos quando se fala em modernidade é justamente a destruição ou 

perda da experiência. A experiência que pressupõe o compartilhamento de tradições e assim o 
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diálogo entre gerações, é justamente aquilo que foi colocado em crise ao longo da modernidade 

e da consolidação do capitalismo. De fato, a bibliografia a respeito desta questão, a partir de 

Walter Benjamin, é extensa e serve como importante ponto de partida para essa discussão. O 

rolê que aqui se propõe visa a pensar uma outra possibilidade de experiência. Essa outra 

experiência está diretamente relacionada com o aprendizado dos signos presentes nos 

territórios sensíveis das periferias. Se o aprendizado e a experiência da cidade dizem respeito 

aos signos e se tudo pode emitir signos, inclusive a periferia, é importante identificar, 

classificar, dispô-los em séries afim de se entender de que modo os signos e acontecimentos 

se conectam e são modulados, como se relacionam e conjugam-se em redes de forças, gerando 

campos de saber e poder. O rolê ao longo dessa longa travessia possibilitou então a 

elaboração de um inventário filosófico de signos da periferia. À medida em que esses signos 

– também chamados de produção aberrante – são apropriados ao longo deste ensaio, muitos 

deles vão sendo retrabalhados afim de se tornarem conceitos, como é o caso da palavra rolê. 

Assim como o mangue, a periferia, talvez, seja só meio. Começa de qualquer ponto. Este 

ensaio se propõem, então, alguns experimentos a partir das formas e expressões das periferias:  

feito de meios, de becos, de quebradas, puxadinhos, curtos-circuitos, gato, gambiarra, 

esquema, rolo, fluxo, corte, bico, informalidades, inacabamento e improviso - seja como no 

jazz, no blues, numa roda de choro ou de rap, numa tertúlia de ciganos - linhas emaranhadas3, 

enfim.  

A periferia, seu conjunto de casas, ditas autoconstruídas, como deformação do 

planejamento, desvio, fuga, escape. De modo semelhante a uma periferia que deforma o 

planejamento, desconstrói, dobra, assim também a (d)obra dos autores aqui agenciados fazem 

o mesmo com a linguagem e com o pensamento. Sendo assim, por que, ao se pensar a periferia 

e sua relação com a educação, não se poderia experimentar o que estes diversos signos e 

acontecimentos proporcionam à forma e ao conteúdo do pensamento? Por que seguir pensando 

e escrever segundo um modelo arborescente quando estamos diante de uma outra lógica, 

esquizo, rizomática, caosmótica, errante, nômade? O que é que a multiplicidade da cidade e 

daqueles que nela vivem e pensam com seus corpos pode nos ensinar sobre a educação? 

                                                           
3 O conjunto destes textos aqui apresentados funciona segundo o modo rizomático. Remete diretamente aos Mil 

Platôs, de Deleuze e Guattari, mas também à Rayuela e ao Modelo de Armar, de Júlio Cortázar. Muitas são as 

referências: Borges e seus labirintos; os fragmentos das Passagens, de Walter Benjamin; Willian Faulkner; Italo 

Calvino e suas Cidades; ao Finnegans Wake; Guimarães Rosa, Clarice Lispector; as ruas e os botecos de 

Bukowsky e Henry Miller; as putas, os biltres e pulhas de Jean Genet; a Boca do lixo e as aventuras de Malagueta, 

Perus e Bacanaço... 
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Uma vez que as  periferias são  variações  contínuas, a escrita sobre seus signos  e seus 

acontecimentos possibilitaria a experimentação de outros fluxos – sendo assim, ela não teria um 

início, uma origem nem um telos ou um fim; por isso mesmo dever-se-ia entrar pelo meio. A 

periferia como intercessor para o pensamento é aquilo que o força a criar para si mesmo uma 

outra língua, uma língua menor: não se trata de submeter, capturar os signos para enquadrá-

los na lógica arborescente do planejamento cartesiano mas antes, o contrário, fazer uma 

experiência de pensamento em que os signos e acontecimentos das periferias possibilitem a 

invenção. A periferia forasteira, estrangeira, para fora do centro, aqueles que a cidade da 

higiene não quis mais. (As reformas no final do XIX proibiram terminantemente a proliferação 

dos cortiços na região central, ao mesmo tempo que se criava um bairro chamado 

Higienópolis.) Entrechoques de mundos, signos, afetos, acontecimentos e de pensamento a 

partir da descontinuidade que não segue um grande fio condutor, não é linear nem universal; 

signos de dispersão e de movimentos disruptivos, de acontecimentos produzidos num tempo e 

num espaço específicos. O acontecimento seria compreendido como aquilo que possibilita 

então desestabilizar uma imagem dogmática do pensamento e da cidade. Que coloca em 

suspensão a eficácia dos projetos e planejamentos. Acontecer é variar, modificar, diferenciar. A 

irrupção do acontecimento na cidade faz com que esta experimente seu devir a partir do qual é 

possível se modificar. Cada acontecimento traz o seu próprio devir-criança, seu ineditismo que 

tornam possíveis, a cada vez, outros espaços de pensamento – estados invenção conceitual na 

cidade – que são recortes no caos, espaços de maleabilidade, de plasticidade. A produção de 

tais espaços de pensamento está diretamente associada às forças que atuam na produção 

material e imaterial da vida. Estaríamos diante de uma estética do acontecimento e da diferença 

cujo trabalho seria o de contribuir para com o traçado de planos que pertencessem à ordem da 

produção de espaços da diferenciação. “Eu faço, refaço e desfaço meus conceitos a partir de 

um horizonte movente, de um centro sempre descentrado, de uma periferia sempre deslocada 

que os repete e os diferencia.”4 Se a filosofia é filha da cidade, é importante não se esquecer 

que cada época constituiria um tipo de cidade, à qual corresponderiam formas  de 

pensamentos.   

É possível estabelecer essa analogia entre filosofia e cidade ao longo de toda a história 

da cultura ocidental, e a atualidade apresenta condições para que se continue a pensar nessa 

relação. Parece muito pertinente a afirmação de Lyotard, segundo a qual a filosofia não pensa 

                                                           
4 DELEUZE, G. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. Rio de janeiro: Graal, 1988. 

p.17-18 
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a cidade, ela é a cidade que pensa, conquanto não se esqueça da advertência genealógica de se 

perguntar: “qual cidade?”. Porque elas são muitas, e as periferias – as conurbações de cidades, 

todas se convertendo em gigantescas periferias – são verdadeiros labirintos de cidades 

imbricadas, justapostas, condensadas, cidade ilegal. 

 Se, na antiguidade, a cidade possibilitou a emergência de uma modalidade de saber 

específica como a filosofia, e, por outro lado, se a filosofia ao mesmo tempo operou na 

invenção de algumas das mais importantes instituições da cultura ocidental, pode-se pensar 

que esse movimento chega ainda à atualidade: os pensamentos de Lyotard , Gilles Deleuze e 

Félix Guattari dão margens para a invenção de um pensamento-acontecimento, um pensamento 

sem imagens, sem imagens preestabelecidas do que seja pensar. Na longa tradição filosófica, 

os autores operam a partir das bordas, a partir das periferias, sem, no entanto, negar a 

importância dessa mesma tradição. Quando se propõe pensar as periferias, esse trabalho através 

é perlaboração de conteúdos esquecidos; o que se evidencia é o processo, o devir. É para isso 

que se está olhando: o risco e o perigo forçam o pensamento a um devir, a um processo de 

invenção constante de si mesmo. É o processo que está em causa. Se por um lado a arquitetura 

das cidades esteve por longo tempo pautada numa racionalidade erigida segundo princípios 

lógico-matemáticos, por outro lado, o pensamento que estaria sendo efetuado nesse processo 

de perlaboração parece se inspirar nas “quebradas”. E as “quebradas”, por sua vez, podem ser 

tomadas como figuralizações daquilo que Deleuze e Guattari chamam de um pensamento-

acontecimento. Seria uma “imagem” que não se deixar capturar pelo discurso da identidade, 

justo porque é diferenciação constante de si mesma. Uma “imagem” que escapa, em 

movimento eterno, em devir, que nunca chega a uma figuração conclusiva; uma “imagem”, 

portanto, formada por linhas semoventes, matizes transitórios e evanescentes, como as bordas 

de uma nuvem. É um pensamento inspirado pela síntese disjuntiva que se pode observar no 

modo de encontrar um lugar, ocupar um território, construir e habitar nas figuralizações da 

cidade. 

A experiência de se habitar, atravessar os acontecimentos e ser por eles atravessados, se 

torna ato de pensamento, um jeito, um “estilo” de pensamento. Conforme Deleuze, um “estilo” 

assinala o movimento do pensamento: a periferia toda pode ser compreendida como um grande 

“estilo de pensamento” e a marcha de sua enunciação pode ser compreendida a partir da escuta 

dos acontecimentos. 

O modo de habitar – e tudo que é envolvido nesse processo – é uma situação concreta, 

diretamente ligada a ações de pensamento daquele que vive na cidade.   Atitudes e situações 
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são ligadas a contingências, acontecimentos, aqui compreendidos como descontinuidades que 

tornam problemática a questão dos universais, uma vez que cada instante inaugura e exige 

invenção do novo, ainda que na repetição:  opera-se com elementos já existentes –  blocos  

conceituais,  tijolos  de pensamento – numa nova combinatória que comporta muitas 

possibilidades. 

Os conteúdos reprimidos, não é preciso trazê-los à luz porque eles são como deiscências 

explosivas  na pele das cidades.  Elemento desconcertante e marginal, a periferia acaba por se 

apresentar como limite, como o fora da utopia moderna que justamente por isso deixa de ser 

lugar nenhum para ser outro lugar no próprio lugar.  Essa poderia ser então uma história dos 

paradoxos do sentido em que a emergência dos signos e acontecimentos da periferia e a própria 

periferia como signo e acontecimento podem ser considerados como rupturas graduais e 

constantes, como problematizações críticas que “...se dão sempre no interior de um velho 

tecido constantemente desmontado e deslocado, de forma tal que essas rupturas induzem a 

novos conceitos ou a uma nova estrutura.”5 

Os elementos arquitetônicos da periferia colidem com os elementos programáticos da 

cidade planejada, gerando tensões constantes. Do mesmo modo, pode-se dizer que, se há 

elementos programáticos na “cidade do pensamento” (a tradição filosófica), planejada segundo 

uma imagem do que seja pensar, também há, nessa mesma cidade do pensamento, periferias 

que profanam, colidem, desviam, quebram, perlaboram a cidade planejada.  

Trata-se de pensar o sentido formativo que a experiência da cidade pode suscitar através 

de seus signos que são elaborados na estética das periferias, nas estratégias e táticas de 

sobrevivência, em campos sociais concretos. A experiência da cidade e na cidade indica 

elaborações constituintes da experiência de formação necessária àquilo que muitos pensadores, 

sobretudo Didi-Huberman, chamaram de “sobrevivência”6. Que signos e acontecimentos da 

cidade são esses que constituiriam isso que estamos chamando de outra experiência, que 

assinalam, muitas vezes, um grande descompasso em relação à formação escolar e que se 

colocam para esta como o seu avesso aberrante, seu estranho familiar? 

Partindo de estudos sobre a vida nas grandes cidades, caminhando, observando, lendo a 

cidade bem como dialogando com toda uma tradição de pensadores, artistas, cientistas, 

                                                           
5 TSCHUMI. B. “Introdução: Notas para uma teoria da disjunção em arquitetura” In Uma Nova Agenda para 

a Arquitetura. Org. Nesbitt. K. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 
6 DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
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políticos, engenheiros e arquitetos que viveram, imaginaram e pensaram a cidade, é possível 

mostrar como a cidade se configura como campo de intensidades e força, campo  de guerra, 

zona de enfrentamento, territórios existenciais que atuam na formação da subjetividade e da 

cultura, atuam na constituição do político e do estético. Enfim, a cidades e suas ruas, seus 

signos e acontecimentos ajudam também a entender o que se passa com a nossa atualidade. No 

estudo da cidade e de sua relação com a experiência de formação e o aprendizado, as periferias 

da cidade são territórios que apontam tensões entre o constituído e aquilo que foi deixado de 

fora – que foi esquecido ou ignorado durante o processo civilizatório. As estratégias e táticas 

de sobrevivência desenvolvidas nestes territórios são práticas políticas instituintes que tornam 

a vida possível através da invenção ao mesmo tempo que, como elementos constituintes da 

cultura, são também formas passíveis de captura pelo capitalismo avançado. Quando se fala 

em signos e acontecimentos nas periferias aponta-se para o modo como são produzidos 

enunciados, discursos, práticas e materialidades nesse estrato da cidade e de que modo tudo 

isso passa a ser agenciado pelo capitalismo avançado, que produz um eficaz sistema de 

modulação da subjetividade, indispensável na nova ordem do capitalismo e que converte a 

educação numa tecnologia de controle e modulação. O problema que se coloca para a educação 

é que esta procura educar pessoas de acordo com determinadas imagens do pensamento, 

imagens prévias que não acompanham o fluxo dos acontecimentos presente na cidade: a cidade  

marcada pelo embate entre processos de estriamento e produção de espaço liso7 é nômade; 

funciona de modo semelhante à esquizofrenia, é rizomática. Nesse sentido os projetos 

educacionais, as políticas públicas de educação muitas vezes não acompanham o ritmo dos 

acontecimentos presentes na cidade, pois permaneceriam presas a uma “cidade ideal”:  daí  a 

continuidade do  diferendo. Se, por um lado, há também  na educação planejadores, técnicos, 

arquitetos e urbanistas daquilo que deve ser ensinado e aprendido, por outro lado existem 

                                                           
7  “O espaço liso e o espaço estriado, — o espaço nômade e o espaço sedentário, — o espaço onde se desenvolve 

a máquina de guerra e o espaço instituído pelo aparelho de Estado, — não são da mesma natureza. Por vezes 

podemos marcar uma oposição simples entre os dois tipos de espaço. Outras vezes devemos indicar uma diferença 

muito mais complexa, que faz com que os termos sucessivos das oposições consideradas não coincidam 

inteiramente. Outras vezes ainda devemos lembrar que os dois espaços só existem de fato graças às misturas entre 

si: o espaço liso não pára de ser traduzido, transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é constantemente 

revertido, devolvido a um espaço liso. Num caso, organiza-se até mesmo o deserto; no outro, o deserto se propaga 

e cresce; e os dois ao mesmo tempo. Note-se que as misturas de fato não impedem a distinção de direito, a distinção 

abstrata entre os dois espaços. Por isso, inclusive, os dois espaços não se comunicam entre si da mesma maneira: 

a distinção de direito determina as formas de tal ou qual mistura de fato, e o sentido dessa mistura (é um espaço 

liso que é capturado, envolvido por um espaço estriado, ou é um espaço estriado que se dissolve num espaço liso, 
que permite que se desenvolva um espaço liso?) Há, portanto, um conjunto de questões simultâneas: as oposições 

simples entre os dois espaços; as diferenças complexas; as misturas de fato, e passagens de um a outro; as razões 

da mistura que de modo algum são simétricas, e que fazem com que ora se passe do liso ao estriado, ora do estriado 

ao liso, graças a movimentos inteiramente diferentes.” In DELEUZE, D.; GUATTARI, F.; Mil Platôs Vol.3. Trad. 

de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. — São Paulo: Ed. 34, 1997, p.179 
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periferias – ou territórios lisos – na educação: atos e gestos, práticas, discursos e acontecimentos 

que desestabilizam os planos gestores. O que parece interessante investigar aqui são os 

conteúdos atitudinais das culturas de periferia, mostrar como a emergência de certas atitudes 

suscitam uma resposta da máquina de captura do Estado e da máquina capitalística. 

Demarcando territórios na pele da cidade, as culturas de resistência da periferia assinalam um 

dos aspectos mais gritantes da crise da cultura: à medida que avança, a cultura produz também 

a exclusão, produz cidades maravilhosas e miséria, silencia gerações inteiras, produz dor, 

morte, sofrimento, mas também novas formas de sobrevivência – saberes outros, acumulados, 

estratégias, filiações, comunidades, identidades fortalecidas no desafio diário da sobrevivência 

e da invenção de novas formas de militância. Contra a ideia de profecia, parece que uma nova 

forma de militância coletiva começa a ser inventada nas periferias da cidade. 

 

Hoje não há mais profeta capaz de falar do deserto e de contar o que sabe 
de um povo porvir; por construir. Só há militantes, ou seja, pessoas 
capazes de viver até o limite a miséria do mundo, de identificar as novas 
formas de exploração e sofrimento, e de organizar, a partir dessas 
formas, processos de libertação, precisamente porque têm participação 
ativa em tudo isso. A figura do profeta, seja ela a dos grandes profetas 
do tipo Marx ou Lênin, está ultrapassada por completo. Hoje, resta-nos 
apenas essa construção ontológica e constituinte 'direta', que cada um de 
nós deve vivenciar até o limite”8

 

 

 

E talvez tenha sido essa outra educação que se dá nos estratos mais pobres da cidade 

que tenha feito emergir uma disposição para a luta, para a resistência; talvez essa cidade 

excludente tenha feito emergir a potência da vida lá onde ela parecia mais ameaçada. A adesão 

ao que está dado é, portanto, o início de uma coragem. Uma festa agonística: a alegria em meio 

à dor diz respeito ao fato de que a pancadaria, os golpes, o quebra-quebra acabam forçando o 

corpo a uma jornada constante de invenção – o que é muito simples de se entender: invenção 

ou morte. Desistir é uma possibilidade, mas resistir é uma obrigação. 

Assim, iniciamos nosso rolê pela cidade adentrando-a pelas periferias, pela margem, 

considerando o rolê como errância estético-artístico-filosófica que serviu como dispositivo 

para se desvendar a cidade e outra possibilidade de experiência. A extravagância seguiu muitos 

cursos e quebradas. Durante a experiência do rolê pelas quebradas da cidade, ocorreu desdobrar 

essa errância no interior da escola de modo a percorrer as zonas proibidas, o unheimlich 

(estranho familiar) da escola, considerando que esta também possui seus becos e vielas, suas 

                                                           
8 NEGRI, Antonio. Exílio. Seguido de Valor e Afeto. São Paulo, Iluminuras, 2001. 
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zonas de vacância (terrenos baldios). Assim, esta tese foi dividida em duas partes, contendo um 

intermezzo entre elas. A primeira parte deste trabalho apresenta o rolê pela cidade, dialogando 

com algumas das questões apontadas pelos signos e acontecimentos da periferia. Foram 

elaborados alguns conceitos para se pensar a cidade, e entre eles, merece destaque o conceito 

de feltro urbano, elemento central para se pensar a articulação entre as periferias e as novas 

tecnologias da informação. A primeira parte do trabalho possibilitou também a ressignificação 

do conceito de periferia, que vai sendo transformado, conforme se realiza o rolê propriamente 

dito. 

Os capítulos são blocos compostos por textos e imagens fotográficas produzidas durante 

os rolês, outras recolhidas em sites disponíveis na internet. Também estão dispersas pelos 

capítulos algumas imagens produzidas a partir do material recolhido na escola.  Neste 

caso, ao invés de reproduzir os signos coletados, optou-se aqui por outra via, a saber, intervir 

nas imagens recolhidas, considerando-as como unidades de composição para que, deste modo, 

pudéssemos dar continuidade ao fluxo da produção iniciada na sala de aula; são, portanto, 

intervenções artísticas dispersas no corpo deste trabalho. Mais do que representar ou apresentar 

significados para estas, a intenção é produzir, fazer alguma coisa com elas, e aqui se optou por 

usá-las como composições, intercessores. 

Há também um intermezzo em que se procurou mostrar de que modo se dá a passagem 

entre a periferia da cidade e a periferia da escola. 

Na parte dois, apresentamos os dispositivos de escuta criados para as aulas de filosofia, 

dispositivos estes que dialogaram diretamente com o trabalho realizado nesta pesquisa e que 

possibilitou a emergência das produções aberrantes e do desejo. Ao considerar que a escola 

também possui suas periferias, a segunda parte do trabalho aprofunda a construção do conceito 

de periferia e cria outros conceitos para se pensar a relação da escola com a cidade. 

A errância através das produções aberrantes permite que se experimente a escola para 

além, ou aquém, ponto de vista dos planejamentos, currículos, planos, programas, estatísticas 

e resultados. É um outro modo – metodologia, se se quiser – de escutar a escola, apresentando 

rotas pouco ou nunca exploradas, misturando aos materiais supostamente nobres da educação, 

materiais e matérias infames, imagens e bobagens, objetos vivos e desprezados no cotidiano 

escolar, tranqueiras esquecidas num canto qualquer. Os procedimentos de escuta adotados 

acabam por libertar aquilo que cotidianamente nos olha, coisas inertes que descobrimos 

pulsantes e vivas. Libertar as coisas que nos olham da inércia das capturas instauradas nos 
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espaços concentracionários, muitas vezes reduzidos à racionalidade e à lógica, auxilia nessa 

escuta do acontecimento e no entendimento dos processos de afirmação e negação do desejo. 

A experiência dos rolês pela cidade quando da elaboração deste ensaio coincidiu com o 

trabalho como professor do Ensino Médio de uma escola pública e de um colégio particular 

situado em bairro nobre da cidade de São Paulo. A experiência como professor em escolas de 

realidades sociais muito contrastantes  favoreceu  outro  rolê importante  durante  esses  quatro  

anos  de trabalho,  a  saber, atravessar a cidade de uma ponta a outra e conviver com os 

antagonismos presentes nesses estratos sociais. Aos poucos e ao longo dos anos, essas 

contradições foram se tornando elementos de pesquisas e de problematizações em sala de aula, 

de modo tal que, durante um período, foram realizados intercâmbios entre as duas escolas – 

colocando alunos e professor diante de situações-problemas, questionamentos e desafios que 

acabaram por penetrar o exercício de pensamento que se realizava na tese. Aqui, a experiência 

do rolê, que a princípio se concentrava na cidade, passou a envolver também as escolas – e não 

apenas a escola da periferia, mas também a escola situada num bairro da elite econômica 

paulistana. Foi assim que criamos atividades para as aulas de Filosofia que passaram a 

envolver, perigosamente, as duas escolas, e o perigo maior, desde o começo, parecia dizer 

respeito às janelas, fendas e brechas possibilitadas entre um e outro mundo, tal como era 

chamada a realidade social pelos alunos. As atividades de sala de aula se tornaram, então, 

projetos de intercâmbio entre as escolas e logo uma transversal foi construída entre esses dois 

mundos. Durante esse processo, notou- se a criação de redes, que foram entendidas como redes 

de sobrevivência conectando pessoas dos “dois mundos”. Se insistimos na expressão “dois 

mundos” é apenas porque ela foi o disparador inicial dessa travessia em que se descobriram 

outros tantos mundos possíveis. Foi nesse contexto que os alunos de ambos os colégios 

desafiaram o professor a aproximar as duas escolas. E foi nesse contexto que a cidade se 

transformou no deserto de uma comunidade outra que já não podia ser confundida com o povo 

de lá e o povo de cá – entre nós e eles. 

Na sequência desse rolê, foi possível perceber que, do mesmo modo que a cidade e 

suas quebradas produzem signos aberrantes, o mesmo continuava ocorrendo na escola a 

despeito das táticas de contenção dessa produção.  A experiência do rolê pelas quebradas da 

cidade conduziu ao rolê pelas escolas onde se descobriu que as escolas também possuem suas 

periferias onde trafegam os desejos e as produções as mais aberrantes. A produção aberrante 

dos alunos aparece então como lampejos de resistência num meio, por vezes, muito 

concentracionário. O espaço concentracionário foi um conceito criado a partir do diálogo com 
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Deligny, para se referir a todo e qualquer espaço de confinamento, que acaba por saturar a 

experimentação. A escola, comparada ainda hoje comparada a um presídio pelos alunos, é sem 

dúvidas nenhuma, o maior exemplo disso. Essa resistência funciona como dispositivo de 

sobrevivência num espaço comum povoado por signos heterogêneos compostos por esquizes. 

Esquize é suposta aqui como um componente mínimo de um signo. Este espaço comum 

heterogêneo é uma contraposição, resposta criada como resistência ao espaço 

concentracionário opressor muitas vezes regido por forças conservadoras e reativas. No que 

diz respeito ao plano de composição de forças podemos dizer que ocorre uma agonística do  

dissenso  entre esses  dois territórios que coexistem no mesmo espaço. Embora não seja 

possível dizer que um território tenha como característica apenas uma dada configuração de 

forças, é importante frisar que o espaço concentracionário é marcado muitas vezes por forças 

reativas e conservadoras ao passo que o espaço comum heterogêneo é marcado por forças 

ativas. No entanto, como dito, nenhum dos dois territórios pode ser concebido sem que se 

conceba o outro e tampouco se pode dizer que o plano de composição de forças seja definitivo, 

pois, por se tratar de um campo agonístico e dissensual, as configurações de força nunca são 

definitivas. As forças reativas são capazes de neutralizar as forças ativas assim como as forças 

ativas são capazes de usar as forças reativas de conservação. 

Na errância pelas quebradas da escola foram criados dispositivos de escuta do 

acontecimento e do intempestivo. Estes dispositivos possibilitaram que afetos, pulsões e forças 

viessem à tona e passassem da interioridade a mais recôndita para a superfície da pele. 

 

Os três dispositivos são: 

 

A - o pano de imanência: Trata-se de um grande pano de 20 metros quadrados que 

recobre o assim chamado “mesão” da sala de aula, onde os alunos inscrevem seus desafios, 

seus sonhos, seus pensamentos, desenham. Enfim, uma superfície de inscrição de signos onde 

se fazem experimentos os mais diversos. Este pano circulou entre as duas escolas e, dada a 

distância entre estas, passou a ser componente conceitual do rolê. Com o avanço das atividades, 

o pano foi preenchido de tal maneira que passou a figurar como palimpsesto. Com a intenção 

de aproximar o dispositivo o máximo possível do universo da filosofia, a grande toalha-

palimpsesto passou a ser nomeada como pano de imanência, um trocadilho com o conceito de 

“Plano de imanência” de Gilles Deleuze e Felix Guattari. 

 

B- as "cartas para outro mundo": Projeto de intercâmbio de cartas entre alunos de 

escolas distintas. As cartas circulavam entre alunos da mesma escola, sem destinatário fixo. O 
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disparador inicial das cartas foi o tema da “ coragem da verdade”. Os alunos foram convidados 

a refletir sobre a tema a partir do exercício de escrita da carta. Ao longo do intercâmbio, os 

alunos passaram a conversar entre si, por meio das cartas que permaneciam sob os cuidados do 

professor. No início dos encontros, as cartas eram espalhadas no grande mesão recoberto pelo 

pano de imanência. Este projeto foi de fundamental importância para a elaboração da tese, pois 

ensejou a possibilidade de se observar a formação de redes entre os “dois mundos”. 

 

C - cinema vegetal:  A proposta do cinema vegetal refere-se à construção de um 

dispositivo de escuta que consiste no decalque das inscrições feitas pelos alunos nas carteiras, 

cadeiras e paredes da escola. Por meio deste material, é possível a elaboração do que, 

provisoriamente, vem sendo chamado de produção aberrante. Diferentemente de 

representações ou cópias fiéis do que se encontra na escola, os decalques realizados são 

composições feitas a partir de signos que foram produzidos "espontaneamente" pelos alunos e 

alunas. Com isso o que se visou foi mapear algumas das potências que povoam a escola, aqui 

compreendida como território existencial. As inscrições feitas pelos alunos nas carteiras são 

inscrições anônimas, realizadas durante as aulas, ao longo de um período relativamente longo 

de tempo. Apagados, sobrepostos, retomados, complementados por todos os que sobrevivem 

na sala de aula, os signos presentes na carteira acabam por converter também a carteira escolar 

num palimpsesto, tal como ocorrera com o dispositivo “pano de imanência.” Após perseguir 

essas produções, ao longo de dois anos, registrando-as em foto ou em decalques em papel 

vegetal, o que se percebeu foi que um outro rolê havia sido realizado, agora, um rolê pela 

produção aberrante que passou a ser entendida como o não-dito naquilo que foi dito – ou seja, 

se as produções são realizadas durante as aulas e se durante aulas elas não têm lugar, então, elas 

estão como que de fora, mas estão lá. Ocorreu então conceber essas produções como o estranho 

familiar da escola que assinala o retorno do recalcado. A coleção destes signos, recolhidos em 

papel vegetal, remete diretamente aos procedimentos adotados por Fernand Deligny em 

Cevennes. As práticas deste autor foram decisivas para a elaboração desta tese bem como da 

prática pedagógica com a qual ela dialoga. Sobretudo porque, no diálogo com os dispositivos 

criados pelo autor do Aracniano, a singularidade de nosso tempo e dos lugares onde este rolê se 

realizava, exigiu uma retomada dos conceitos e a transformações dos mesmos. Deste modo, 

embora façam referências diretas às práticas do autor, as práticas e os conceitos aqui aventados 

são marcados pela “quebrada” e pela deriva em relação aos conceitos originais. 

Ao tatear quase que às cegas territórios absurdamente pantanosos e desconhecidos, sem 

saber pra que serve cada tipo de treco, bagulho, quinquilharia, resto – tudo isso que, a princípio, 
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nada tem a ver com habilidades e competências educacionais – deparamo-nos com 

estranhamentos que nos fazem reiniciar a cada vez a tarefa de invenção. Partindo da hipótese 

de que os signos aberrantes – isto é, todos os signos, gestos e atitudes proibidos na escola e na 

cidade – são compostos por esquizes de afeto que povoam o inconsciente maquínico escolar, 

considerou-se estes signos aberrantes como ponto de contato entre os signos da escola e os 

signos do fora. 

Ao longo deste trabalho, notou-se que o que estava sendo produzido era uma espécie de 

ficção pedagógica, produzida na experiência de pensamento do rolê e que passou a figurar, 

deste modo, como uma fabulação. No sentido deleuziano, a fabulação é uma potência de 

pensamento que faz “existir o que é desprovido de direito, que não tem direito algum à fala, não 

só política ou socialmente (minoria de fato), mas na própria língua (minoritário de direito).”9  

 

Fabular nunca é falar em seu próprio nome, pelo contrário, é passar por 

outros para falar dele, é falar a vários. O sujeito fala de um outro, depois 

de um outro, depois... e isso porque outros falam através dele. Em 

Deleuze, nunca se fala em seu próprio nome, por isso a fabulação passa 

necessariamente por devires. O sujeito não fala mais em seu nome, 

mas em nome d a s  minorias, das multiplicidades nômades que o 

povoam e com as quais ele então povoa o mundo. Fabular é fazer falar 

as potências que os devires suscitam em nós e que são desprovidas de 

linguagem.10 

 

 

Os três dispositivos avançaram para esse estágio da fabulação na medida em que o 

indivíduo se dissolveu na rede e na medida em que as atividades produziram intercessores para 

o pensamento. O agenciamento coletivo de enunciação passou a ser o “sujeito” e o que emergiu 

ali foram as minorias ou as multiplicidades nômades que povoam o deserto fabricado na 

travessia. O multiverso das cartas, carteiras e cinema vegetal são coletivos e imediatamente 

políticos, por isso mesmo. O que se cria por meio dos dispositivos produzidos é um mecanismo 

de fabulação que cria o povo do deserto. Se considerarmos as produções aberrantes como 

“novas falas” e “novas visibilidades”, pouco importa se podemos ou não compreendê-las: é 

justamente a incompreensibilidade que as converte   nos tensores que passam a rachar as 

palavras, as coisas e as mônadas, problematizando cada uma delas e, consequentemente, 

problematizando a cidade, a escola e a relação entre elas, bem como o mundo e a vida. As 

produções aberrantes são desterritorializações da língua, da percepção, das substâncias e das 

                                                           
9 LAPOUJADE, David. Deleuze, os movimentos aberrantes. Trad. Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: n-1 

edições, 2015. p.282. 
10 Idem. 
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formas de conteúdo e expressão. São signos de mutações em pequena ou grande escala, macro 

ou micro, na escola e na cidade – ou ainda em escala nano: ao nível dos bits e moléculas. As 

produções aberrantes são gritos silenciosos que podem ou poderiam ser organizadas para 

enfrentar o silenciamento e a opressão presentes na escola.  

É este fundo, repleto de esquizes que se agitam como loucas, que se supõe ter 

alimentado os rolezinhos, as jornadas de junho, e as ocupações de escolas. As produções 

aberrantes são sinais de fumaça, são signos que “enrolam”, envolvem alguma coisa e aqui 

coube perguntar se dar um rolê, dar uma volta, um giro por aí, não seria um grande dispositivo 

de produção de signos – dar um rolê pela periferia é um ato produtor da própria periferia 

compreendida como grandes constelações de signos. As produções aberrantes são importantes 

na educação e na vida porque nos fazem atingir o indizível do dizível, o invisível naquilo que 

é visto. Ver o invisível sem que se possa falar sobre ele e dizer o inefável sem que se possa 

vê-lo nos colocam diante do desespero de inventar uma língua e um povo que não existem, nos 

fazem devir, produzir uma nova realidade, forçando, a cada vez, a novos rolês e travessias. 

Chegar a esse estado em que é possível ver o invisível é chegar ao ponto em que nos separamos 

daquilo que víamos habitualmente, daquilo habitualmente dizíamos. É como se, de repente, 

nos déssemos conta de que somos observados pelas coisas. Isso tudo é um problema para a 

educação? Se a resposta for afirmativa, somos convocados a uma transformação constante de 

nós mesmos, do pensamento, do corpo, da escola, do mundo. Daí que se fingimos que as 

produções não existem, ou se quando as vemos, nela não enxergamos a não ser problemas de 

limpeza e higienização, ordem e progresso, daí que talvez não queiramos nada mais que o 

sedentarismo – o estriamento do espaço, dos corpos e do pensamento submetidos ao logos e 

seu delírio de ainda conceber a racionalidade como único fundamento enquanto o inconsciente 

continua a maquinar produções irracionais a todo vapor, insistindo em dizer: sim, isto funciona, 

por toda a parte, ainda. 

Na escola ou nas ruas, o irracional arrasta e revira a língua, a imagem e o corpo, 

forçando a cada vez, a invenção do que deve ser dito de um outro modo que não aquele a que 

estamos acostumados. São modos fora do clichê, fora do padrão. Por isso mesmo, algumas das 

produções aberrantes recolhidas e produzidas durante a pesquisa (através do rolê) estão 

dispersas na tese, sem que delas se dê alguma explicação: uma aposta em modos outros de 

funcionamento que escapam ao nosso controle. Ao leitor, a liberdade e o convite a dar 

continuidade ao processo de produção. 
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Para sobreviver é quase sempre necessário um rolê pelos desertos inventados a cada 

vez que o corpo necessita criar linhas de fuga para escapar seja ao fascismo, seja ao poder 

despótico do professor, à linha de frente da polícia, aos seguranças do shoppings centers. Para 

sobreviver é necessária a existência de desertos onde as caravanas da resistência transcorrem 

torrentes de afetos e devires, reviravoltas da vida lá onde os territórios se compreendem como 

portos seguros: a escola, a casa dos pais, a igreja, o caminho costumeiro, a rotina, a dia-a-dia 

da cidade. Há gritos e murmúrios no silêncio e ninguém quer ouvir. Até que chegam os 

forasteiros e se ouve - o grito se torna ensurdecedor. Quando o grito dos estudantes irrompe na 

cidade, não há mais o que fazer: a cidade já está tomada pelo seu avesso, por tudo aquilo que 

ela ignorou. O que antes fora recalcado torna a subir e deslizar sobre a pele da cidade. A força 

irrompe como acontecimento, algo que nunca fora visto, corpos forasteiros: “... não são corpos 

fixos, organizados; são corpos itinerantes, voláteis ‘corpos vagos’ ou conjuntos difusos, eles 

se formam, depois se dissipam para voltarem a se formar alhures.11
 

Assim eles aparecem no fluxo do funk e nos rolezinhos, assim eles irrompem nas 

jornadas de junho e nas ocupações de escolas. Mas se tudo isso pode ser aplicado a corpos 

forasteiros, pode também ser aplicado aos signos (significantes e assignificantes), às esquizes 

dispersas da nuvem de carteiras escolares ou numa parede que de repente vira “agenda”. Fluxo-

do-funk, carteira escolar, muros, paredes, portas de banheiro, escola ocupada, praças de 

alimentação. O que enlouquece a cidade – professores, policiais militares ou quem quer que 

seja – é que cada forasteiro acaba por arrastar consigo outros corpos que até então permaneciam 

sedentários, confortáveis com seu lugar no metrô ou respondendo, docilmente, a chamada em 

sala de aula. 

Cada multiplicidade é definida por uma borda funcionando como 

Anômalo; mas há uma enfiada de bordas, uma linha contínua de bordas 

(fibra), de acordo com a qual a multiplicade muda. E a cada limiar ou 

porta, um novo pacto? Uma fibra vai de um homem a um animal, de um 

homem a um animal a moléculas, de moléculas a partículas, até o 

imperceptível. Toda fibra é fibra de Universo. Uma fibra de enfiada de 

bordas constitui uma linha de fuga ou de desterritorialização. Vê-se que 

o Anômalo, o Outsider, tem muitas funções: ele não só bordeja cada 

multiplicidade cuja estabilidade temporária ou local ele determina, com 

a dimensão máxima provisória ele não só é a condição da aliança 

necessária ao devir; como conduz as transformações de devir ou as 

passagens de multiplicidades cada vez mais longe na linha de fuga.12
 

 

                                                           
11 LAPOUJADE, D. op.cit. p. 274. 
12 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível. Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia, v. 4, Trad. Suely Rolnik. São Paulo. Ed. 34. 1997 p. 33, 
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O movimento de ocupação de escolas pelos secundaristas no final de 2015 tem uma 

forma semelhante a uma fita de Moebius, pois, ao mesmo tempo que ocupam as escolas, os 

alunos saem de dentro da escola e vão para a cidade – a escola fica fora-de-si (e já faz tempo 

que aprendemos que quem está fora de si é louco) – mas quando ela, a escola, sai de si para a 

cidade, é exatamente aí que ela irrompe na cidade como pulsão demoníaca. É quando, então, 

acontece uma outra dobra: é a cidade que passa a olhar para a escola como nunca se havia olhado 

- artistas, políticos, as pessoas, professores que nem de longe sabiam o que era uma coisa 

chamada escola pública ultrapassam os muros. Curiosamente, quando os alunos passam ao 

controle de entrada e saída, quando eles controlam cadeados e correntes, paradoxalmente, 

quando os alunos trancam a escola é que a escola se abre. Apagou-se a clara distinção entre o 

que era dentro e o que era fora: os territórios marcados pelas ocupações – que só aparentemente 

se restringiam à escola – são marcados pelo movimento. Quanto mais a escola estava fora de 

si, mais o fora dela passava a fazer parte de sua nova configuração. Neste sentido, 

testemunhamos – e em partes participamos – de um movimento instituinte que renova a 

atmosfera política experimentando novas modalidade de pensamento e de como viver junto. O 

trabalho e a escuta das produções aberrantes possibilitam assim escutar uma outra história da 

educação escolar e da cidade de onde ela, apenas aparentemente, está apartada, favorecendo 

seguir os signos  dessas  semióticas  aberrantes,  procurando  entender  a  relação  entre  o  

insignificante,  o inexplicável, o absurdo, e outras tensões aberrantes insuportáveis para o corpo 

escolar bem como para a cidade, afim de se extrair daí toda uma lógica do irracional, colocando-

as  em destaque, hiperbolizando-as, para melhor evidenciar o que há nelas de estranho ao 

processo escolar bem como evidenciar o devir em  que efetivamente a produção aberrante se 

situa. Se a produção aberrante dos alunos e alunas são amostras ou modalidades de devir, a 

cartografia desta produção é uma cartografia do processo desejante que abre janelas para o 

devir das instituições escolares, dos estratos da cidade os mais diversos, das salas de jantar e 

reuniões, estabelecendo vias de comunicação com o “fora”. Essa presença do fora revelaria 

como funcionam os dispositivos de poder e subjetivação que a escola (e outras instituições) 

ocultam. Tramar, produzir encontros (formar redes), nos espaços de concentração, da 

disciplina, do controle e do poder (a escola ou a família encastelada) pode possibilitar aos 

jovens a experimentação de módulos de produção de si. Assim como os errantes das cidades 

recusam submeterem-se ao controle total dos planos urbanísticos, também os alunos recusam 

os planejamentos da arquitetura do saber: a produção aberrante acaba por exercer uma espécie 

de função cínica na qual, direta ou indiretamente, são denunciados o sobrepeso das instituições. 

Os riscos desta travessia, ou deste rolê, revelam pontos de tensão e de conflito, assinalam 
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formas de intervenção em que as produções aberrantes podem ser tomadas como intercessores, 

possibilitando a experiência de elaboração no território educacional e pedagógico. Isso nos 

lançaria num revir do presente: a atualidade da sala de aula assinalaria, então, outros tempos, 

outros lugares – muita vida, toda uma comunidade-que-vem... 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          “Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia...” (Guimarães Rosa) 
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1- Travessia do Beco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Que importa a paisagem, a glória, a baía, a 

linha do horizonte? 

- O que vejo é o beco.” 

 Manoel Bandeira 
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Os desbravadores sonham em erigir uma nova cidade sobre uma cidade ainda maior, 

não se sabe quantas vezes anterior – mas ao mesmo tempo coetânea – , cuja principal 

característica é figurar como um palimpsesto “no qual devem transluzir-se os rastos – tênues, 

mas não indecifráveis...”13 ou como palíndromo: numa cidade cuja leitura fosse possível de 

trás para frente ou de frente para trás, a relação periferia e centro não mais interessaria – a 

periferia estaria em todos os lugares, seguindo para todas as direções, a todas as velocidades 

mas também lenta como um caramujo, veloz e quente como o espetáculo trágico dos projéteis 

traçantes. Nem fora nem dentro, é “um outro lugar que não é mencionado no registro das 

situações.”14 Os traçados não são jamais certos, são fuga; cada um deles, e por isso uma tal 

cidade, nova, que se quisesse construir só poderia ser feita no ato de desfazer aquilo que ela é. 

  

Ninguém dá conta de todos os itinerários, nem de todas as ofertas materiais e 
simbólicas desconexas que aparecem. Os migrantes atravessam a cidade em 
muitas direções e instalam, precisamente nos cruzamentos, suas barracas 
barrocas  de doces  regionais  e rádios  de contrabando,  ervas  medicinais  e 
videocassetes.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bagulhos – acervo pessoal 

                                                           
13 BORGES, Jorge Luis. Ficções, tradução de Carlos Nejar. Editora Globo, Porto Alegre, 1969. 
14 LYOTARD,J.F. Moralidades pós-modernas. Trad. Marina Appenzeller. Campinas. SP. Papirus. 1996. 
15 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para sair da modernidade. São Paulo: Edusp, 

2003. 
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Poder-se-ia levar adiante a ideia segundo a qual a cidade contemporânea vista bem de 

cima é uma espécie de feltro: um homem esfacelado cujos cabelos caídos se foram com o 

vento; as artérias, coração e pulmões desfeitos e misturados à hera e ao tijuco preto; fios, 

engrenagens, pontes, viadutos, blocos de toda a natureza, ferros, polias, enfim, para chegar a 

uma tal cidade talvez se pudesse levar adiante a ideia de uma outra experiência: conceber uma 

cidade indefinível, informe e sobretudo enganadora, porque finge permanecer ou estabilizar-

se nalgumas horas do dia. No entanto, se essa cidade causa a impressão de se estabilizar basta 

lembrarmos que ela é repleta de becos e que a máquina de beco funciona. E o beco é também 

uma cota da cidade, que já não pode mais ser considerada cidade na ausência deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Mangueiras e ferramentas – acervo pessoal. 
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O antropólogo chega à cidade a pé, o sociólogo de carro e pela pista 

principal, o comunicólogo de avião. Cada um registra o que pode, 

constrói uma visão diferente e, portanto, parcial. Há uma quarta 

perspectiva, a do historiador, que não se adquire entrando, mas saindo 

da cidade, partindo de seu centro antigo em direção aos seus limites 

contemporâneos. Mas o centro da cidade atual já não está no passado.”16
 

 

E o Filósofo? Como chega até ela? “Deve-se entrar nas cidades pelos subúrbios...”17
 

 

A história está inscrita nos traçados e nas arquiteturas das cidades. 

Aquilo que dela subsiste forma o fio condutor que, justamente com os 

textos e os documentos gráficos, permite a representação de imagens 

sucessivas do passado”.  E também: “o destino da arquitetura é o de 

exprimir o espírito de uma época.18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ferro velho – coleção particular.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 CANCLINI, N.G. op.cit. pg. 21 
17 LYOTARD, J.F. op.cit.p.23 
18 CIAM- Congresso internacional de arquitetura moderna. Assembleia do Ciam. Carta de Atenas. 1933. 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartadeatenas.pdf.Acessado em: 28/07/2016 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Cartadeatenas.pdf.Acessado
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E o que diz então uma arquitetura popular, tal como a arquitetura das favelas e dos 

aglomerados periféricos senão que cada um pode construir seu próprio teto recorrendo a um 

estoque de saber coletivo e anônimo, em colaboração com o outro? O saber, o pensamento 

efetuado na arquitetura popular é um pensamento selvagem que nos ensina que é possível 

dar um jeito, fazer uma gambiarra, se virar para sobreviver. 

 

Sim, o Império está doente e, o que é pior, procura habituar-se às suas 
doenças. O propósito das minhas explorações é o seguinte: perscrutando 
os vestígios de felicidade que ainda  se  entrevêem, posso  medir  o  
grau  de penúria.  Para descobrir  quanta escuridão existe em torno, é 
preciso concentrar o olhar nas luzes fracas e distantes.19

 

 

 

É preciso concentrar o olhar nos vagalumes. Sim, um dia as ruas se iluminaram e a 

coisa se deu da seguinte forma: as luzes afastaram os gatunos e possibilitou-se a percepção de 

que os gatos não são todos pardos. As pessoas foram para as ruas, que se tornaram pontos de 

encontro. “Sob Napoleão III cresce mais rapidamente o número de lampiões a gás...Isso elevou 

o grau de segurança da cidade. Fez a multidão em plena rua sentir-se em casa, também à noite, 

como em sua própria casa.”20
 

O beco escuro, como fruto da urbanização – os becos da cidade são frutos da 

privatização do espaço público. A partir do momento em que o beco é inventado isso eleva o 

grau de insegurança da cidade e faz com que as pessoas busquem refúgio no interior dos lares. 

O espaço público se retrai. Os becos são também passagens, caminhos abertos revestidos de 

uma fina camada de cimento e piche, através de blocos de edifícios, casas, prédios, muros 

levantados para proteger. O beco proporciona o espetáculo dos Exus noctâmbulos, vultos, 

sombras que surgem de repente, passam, caminham em nossa direção e perguntam: Tem fogo? 

Eguns: espíritos dos mortos, Barra Funda, minhocão, fantasmas de contornos desfeitos.   O 

beco permanece escuro – parece nunca haver possibilidade outra, de luz, por exemplo. 

Roubam as lâmpadas, estouram-nas com pedras, derrubam os postes... A noite se aproxima e 

o beco parece um gargalo de onde a noite surge em primeiro lugar, um primeiro gole. Não há 

tentativa de esclarecimento, os homens acostumaram-se com a escuridão. Duas ou três doses 

depois a visão turva-se. 

 

 

                                                           
19 CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. Ed. Cia das Letras. 1990 
20 GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2004. 
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E quem atravessará o beco? Quem usará o beco com seus restos pornográficos, 

preservativos cuidadosamente amarrados na ponta – quem nele trepa e depois suspira, acende 

um cigarro e deixa ali as marcas de batom na guimba, as garrafas de cerveja com mijo pela 

metade? E se o beco for uma máquina que fode, trepa e deseja o chão imundo que anima a 

cidade –  os restos que de menino a gente ouve falar: contam, inclusive, das coisas que do alto 

dos prédios se jogava: chuva de restos, podridões, inutilidades, cartas de amor, saco de bosta. 

O beco como lugar da solidão e do perigo. Lugar da dispersão, lugar que separa, desune: o 

beco é diabólico e o diabo é o pai do beco... Encruzilhadas de um saber moribundo... A 

fisiognomonia das metrópoles caiu em descrédito, mas a sabedoria popular nos faz evitar o 

beco escuro. 

A pergunta soa foucaultiana: de que modo um certo discurso sobre a periferização da 

cidade se institucionaliza? De que modo aquilo que não era para ser visto se inscreve no cerne 

da cidade que velava sua vergonha? De que modo, como e porque, quais as condições segundo 

a qual a periferia foi afetada pela temática da visibilidade? 

O problema: a necessidade de um novo olhar que desterritorializa a relação centro-

periferia, Visibilidade total – a periferia com sua dimensão cancerígena é um pânico, um 

verdadeiro problema de “saúde pública”: a favela como um cancro, aquela coisa horrorosa que 

é a crista de galo na cabeça do falo ocidental. Verruga na ponta do nariz de nossa cidade-

modelo. 
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A periferia é um (des)projeto de (re)territorialização – é nômade mesmo na sua (sempre) 

aparente imobilidade. É o lugar onde se diz que nada acontece mas onde tudo é possível. Poder-

se-ia dizer que a cidade era uma cidade imaginável, certamente não como aquelas visitadas por 

Marco Pólo, mas aquelas imaginadas por Kubai Klan. Perfeitas conforme o desejo de 

perfeição. “Era preciso evitar os contágios...” Sim, era preciso evitar os contágios, e os 

engenheiros da velha república fizeram de tudo. Mas o controle foi perdido e o contágio 

aconteceu. A periferia com seus becos, vielas, com suas luzes escandidas, se espalha por todos 

os lados e obscurece, infiltrando-se onde menos se espera, como um vírus. A partir dos anos 

de 1990, o mundo assistiu o surgimento simultâneo do HIV e dos vírus de computador, entrou 

em pânico com a possibilidade de um hiper bug no ano 2000 e com o ressurgimento do Ebola. 

E por todos os lados o mundo parece ter se tornado um "planeta favela". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porém, a cidade informal ainda aparece mais do que tudo como um 
incômodo. Assim sentenciava já em 2001 a revista Veja (Edição 1684, de 24 
de janeiro) ao estampar em sua capa um desenho em que um pequeno e 
colorido grupo de casas arborizadas e prédios “de arquitetos” (dentre os quais 
se reconhece o Copan e o Edifício Itália) aparecia envolto por uma massa 

cinzenta de casebres, sob um título bastante revelador: “O cerco da periferia: 
os bairros de classe média estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza 

e criminalidade que cresce seis vezes mais que os centros das metrópoles 
brasileiras”21

 

                                                           
21 WHITAKER Ferreira, J. S. Perspectivas e desafios para o jovem arquiteto no Brasil Qual o papel da profissão? 
Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.133/3950. Acessado em 10 
setembro,2013. 
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Com suas ruas e becos escuros, com seus blocos e cubos sobrepostos, a quebrada acaba 

por se configurar como antipanóptica. Ela engole a luz e se perde na escuridão de suas ruas. 

Agora, as trevas protegem e ao mesmo tempo assaltam, inspiram medo e terror. A partir dos 

anos 2000, começam a aparecer vários casos de alunos com síndrome do pânico, sobretudo 

meninas. Elas deixam de ir à escola, nunca mais vão às ruas, temem a tudo. 

A travessia do beco assinala o acontecimento, pois implica movimentos de múltiplas 

velocidades e direções:  fechamento do mundo, esvaziamento do espaço público, o fechar-se 

para a aposta, não apostar – é o antinomadismo porque faz com que as pessoas permaneçam 

estagnadas no interior dos lares, na promessa de uma vida segura. O beco que esvazia as ruas 

bordeja o conjunto habitacional. As janelas se fecham mediante o perigo e o ar da casa fica 

saturado. Se a abertura para o espaço público é a imagem da modernidade, o beco sinaliza, 

com seu fechamento, a crise da modernidade e, talvez, a falência de alguns princípios do 

iluminismo que ainda tentam nortear nossos projetos. As pessoas sobrevivem fechadas nos seus 

mundinhos. 

Mas alguém passou por lá e os restos – seringas descartáveis, cachimbos improvisados 

– são índices de que uma travessia teve lugar e com ela talvez se tenha algo a aprender: a 

travessia do beco. Nonada. Lugar de mistérios imanentes, do tempo que parece paralisar- se, o 

beco, encravado na cidade; quebrada, atalho, passagem – via periculosa.  

Se, conforme Agambem, “A experiência é incompatível com a certeza”, talvez exista 

experiência onde há aposta: a travessia do beco. O beco sinaliza na cidade a incerteza do fim 

– tudo pode terminar num latrocínio, você pode morrer se atravessar o beco – ou dar de cara 

com a polícia. O beco sinaliza o vacilo e o bacilo, lugar onde na cidade se pode gestar uma 

experiência ou onde se cultivaria uma espécie de germe dormente.  O beco, com seus restos  

- sendo ele próprio, resto, sobra de coisa pública e de um projeto de cidade - pode ser início de 

alguma experiência. E a periferia é uma cidade de becos, labirinto ou uma sala de espelhos 

onde o sofrimento revém multiplicado: “...o saber humano como pathei máthos, um aprender 

somente através de e após um sofrimento, que exclui toda possibilidade de prever, ou seja, de 

conhecer com certeza alguma coisa...”22
 

 

 
 

 

                                                           
 
22 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Trad. de Henrique 

Burigo UFMG, 2008. 
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"Em Gotham, a noite tem seu rosto. Chame o diabo, em voz alta ou em 

silêncio, e ele responderá. E o nome do diabo é Batman."23
 

 

 

 

Pathei máthos é a ciência dos becos. Batman era patemático porque aprendeu algo da 

natureza dos homens após o incidente do beco. O beco do crime: conhecer é sofrer. O 

sofrimento é quem faz ser inventado o devir-animal, o devir-morcego de Bruce Wayne. O 

morcego, criatura da noite que possibilita o homem sobreviver e enfrentar a noite. O beco 

é a dimensão  pathei mathikós da racionalidade de nossas cidades planejadas, assim como a 

periferia: a periferia, território sensível, é também sofrimento, estertor da cidade. No entanto, 

não se trata de um sofrimento cristão marcada pela culpa e pelo ressentimento, mas de um 

sofrimento tal como pensado por Nietzsche, uma experiência. Um dos últimos suspiros, ou 

melhor, gemidos de uma época que, em sua pobreza, assistiu ao declínio da experiência. É 

justo aí que tem nascimento uma serenidade qualquer, sofrimento trágico, apartado da culpa. 

Ele nos toma e nos pede uma demora justo quando, jovens, queremos o mundo – agora. A dor, 

ato de violência e que nos coloca loucos a viver a instantaneidade dilacerante, sem passado, 

sem futuro, um tempo de múltiplas conexões. O que nos aconteceu no meio da quebrada? 

Algumas coisas começam a girar em torno de alguns signos e por estes se abrem caminhos e 

fendas por entre a demora e a então viscosidade das coisas. Onde cada nuance, cada coisinha, 

a coisa mais insignificante passa a ser erigida como uma monstruosidade que só a angústia de 

um tempo que não passa nos permitisse perceber. Medo de cair em desgraça, de ser alvejado 

por uma série de perguntas de que certamente desconhecêssemos a resposta. Vamos 

desesperar, há de se pensar, a qualquer momento, e então – seria então que as coisas seriam 

atravessadas pelo delírio de um corpo insensível que não mais reconhecesse os limites de sua 

destrutibilidade – porque se tratasse do que? De uma coisa pós-humana? – mas é o temor, o 

medo do dilaceramento que então torna menor o delírio: lá na frente está a cura e uma nova 

doença e, entre lá e cá, os desafios de uma nova invenção: o phármakon nos vive e pode matar. 

De tempos em tempos alguém faz questão de nos lembrar: o câncer não tem cura. 

É preciso que a cidade aprenda a estar só com a dor, quieta como um laboratório 

silencioso, sentindo no peito o coração feito um rato desesperado. É preciso saber se a cidade 

pudera mesmo estender a pata de uma vez por todas como um animal de garras e esmagar 

essas suas criaturas engomadas e aceitar que está doente e que a cura não venha tão cedo. 

                                                           
23 GRANT, S.; ZCEK, M. Um Conto de Batman: Criminosos. Editora Abril Jovem, São Paulo, SP, p. 28.  
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A multiplicação dos becos como a multiplicação dos labirintos faz morrer muitas coisas 

nas cidades: e essa morte implica num trabalho de elaboração do luto que coloca em crise a 

moral, os hábitos, os costumes, princípios e valores. As quebradas são (de)composição – 

síntese disjuntiva – de unidades pontiagudas daquilo que, do contrário, permaneceria 

compactado sob o artifício de extremidades bem polidas e que, por isso mesmo seguiria a 

tendência de permanecer ali, através do tempo, sem causar incômodo algum, um tumor que 

desde sua deiscência explosiva, revelasse sua existência maligna e fatal, de repente. 
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“QUE VOCÊ ESTÁ TIRANDO FOTO AÍ? SE TIVER FOTO MINHA AÍ 

VOU QUEBRAR ESSA MERDA! TÔ AVISANDO!” 
 

 

“O crack tomou conta do beco...a gente tem dó, 
mas vai fazer o que se eles escolheram assim...” 
 

 
Primeiro a rua foi transformada numa viela – viela das drogas – depois, 

vieram os usuários, gente vinda de todos os lugares, vinham arrastando seus 

corpos magros, suas peles escoriadas e sujas. Quando tudo estava 

dominado, de cima do prédio a gente via o que se faz na rua. A gente tem 

dó, mas vai fazer o quê? Sai briga...eles brigam a noite inteira, vem mulher 

grávida, uma judiação... 

 

... depois fecharam o beco! Colocaram portões de um lado e de outro e 

deram a chave para os usuários. 
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Chora menino 
É uma outra experiência do tempo – uma 

nova lentidão. Os restos, carcaças, larva, 

bicho, carniça contam para as crianças a 

história do que as coisas foram. 

 

 

 

Chora  menino –  chamou pela mãe duas 

ou três vezes ainda. E como ela não 

pudesse ouvir, agonizou no meio do 

passeio público. As crianças vieram.  E na 

esperança de reviver o seu sem vida lhe 

deram um banho de  leite  frio. Expirou  

logo em seguida, após um estertor 

horrível. Os meninos em roda dele 

olhavam. Até que um pegou de uma 

vareta e num ímpeto – de ciência? – 

espetou- lhe a barriga. No fundo era 

possível ouvir o menino: “ Acho que vou 

furar...” 
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    Foto: Fabiano Ramos Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                 

 Gambiarra. Foto: Fabiano Ramos Torres 
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Máquinas - Eles dizem que são máquinas. Máquinas mesmo, sem metáfora nem nada. 

Máquina- máquina. Todas elas fazem alguma coisa. São marcadas pela performance, realizam, 

operam, transformam, cortam, misturam, derretem, condensam, enforjam, entortam e ferem. 

Há aquelas que picam, outras trituram, torturam, fazem das coisas pedaços - e as coisas picadas, 

sendo de matéria orgânica, são também outras máquinas: máquinas de juntar moscas, máquina 

de podridão. A podridão, vista assim de perto, é uma máquina fabulosa pois, ao invés de 

montar, ela é uma máquina que desmonta, uma máquina analítica. Cada parte, cada peça fora 

de lugar é incorporada, associada à uma outra peça, fora de lugar também, e uma máquina vai 

viver fora de si. Coisas que se encaixam, se ligam: na extremidade posterior, roldana e correia. 

Para o movimento seria preciso uma fonte de energia qualquer. Entra-se na máquina e aos 

poucos ela vai se conectando a cada poro e cada poro por sua vez passa a se movimentar. É o 

corpo formigando. Um tal formigamento que dura até que se perceba ou aceite-se uma nova 

configuração: que ele também é desmontável e que este desmonte tem início a cada vez que se 

adentra uma máquina qualquer. Então se passa a ser outra, uma nova forma de vida, um outro 

que não pode ser confundido com um organismo de uma pureza qualquer – “ a pureza é um 

mito” (H. Oiticica). Não há corpo que possa se manter puro porque a máquina foi quem, no 

meio da travessia, inventou o homem e é a máquina que o vai destruir e liquidar. O humano 

nunca foi humano, e, se houve alguma vez uma história humana, essa história foi a história de 

como um dia ele deixaria de ser homem: é uma história trágica, cujo final é marcado pela 

morte, pelo desaparecimento daquilo que se poderia um dia dizer “uma coisa qualquer”. Quem 

diria isso? Uma 

Coisa pós-humana? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Mecâno XV ou que pena que os corações apodrecem – Fabiano Ramos Torres.  

                                                           Ferro velho e coração de galinha. ( obs: os ratos comeram o coração ) 
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A periferia, portanto, não é o lugar distante do centro ou o lugar pobre do centro, mas é todo o 

avesso/virtual da cidade – toda cidade é uma imensa periferia na cidade...A periferia é onde 

existe sofrimento, e onde existe o sofrimento existe um germe de experiência, a hybris que nos 

toma a razão de assalto justo quando dela mais precisamos, e onde ela perde sua 

funcionalidade: sofre-se, depois se aprende. A ciência das cidades – “eu conheço as vias da 

cidade” – possibilita um andar seguro, pois, assim, evita-se os lugares perigosos, o beco do 

crime, o beco da boa morte, o beco da saudade, o beco da quarentena... Mas o não 

conhecimento, o não ter ciência da cidade torna todas as vias da cidade em becos, as alamedas 

do labirinto. A não ciência da cidade torna a multiplicidade das vias uma ausência de via: a 

cidade é uma grande aporia. A experiência do beco é, portanto, aporética. E a ciência do beco 

é uma ciência aporético-patemática, ciência do acidente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A casa em ruína, casa que resta, que depois desaparece, acaba. O que acontece no 

acontecimento é a alteração e a mudança. Quando se vê uma ruína, a pergunta que se insinua 

é: “o que será que aconteceu?” Estamos diante de um mundo desconhecido, não temos 

conhecimento do que se passou. Não apenas uma casa que caiu, mas muitas histórias, muitos 

mundos possíveis contidos nela. Ruína: signo do que passa, rui, do que é anulado. O 

esvanecimento do projeto. 
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Foto: Fabiano Ramos Torres. Ruína na Estrada de Itaquera-Guaianazes. 

 

Construir uma ruína – o poeta Manoel de Barros diz em uma de suas poesias que gostaria de 

construir ruínas, embora ruínas não possam ser construídas. Um dos signos mais marcantes das 

periferias talvez sejam seus oximoros: construir uma desconstrução, mergulho na superfície, 

profundeza da pele. Essa profundeza superficial pode ser compreendida na arquitetura das 

casas, que têm como superfície a própria  estrutura: a alvenaria faz  as  vezes  de acabamento; 

o  material  bruto,  que nas construções acabadas é aquilo que fica velado, em muitas casas 

da periferia é a própria "pele" da construção.  A profundeza da pele se aproxima... 
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Foto: Fabiano Ramos Torres. Ruína na Estrada de Itaquera-Guaianazes. 

 

 

Um dos polos foi estilhaçado e possibilita um atravessamento. O outro permanece 

fechado, um impedimento. A periferia pode ser compreendida como uma profusão de 

máquinas de cortes – aquelas que interrompem um fluxo – e outras máquinas: aquelas 

possibilitam fazer ligações e retomar o fluxo, o movimento, a passagem. 
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  Grafite em ruína. Estrada Itaquera-Guaianazes. Foto: Fabiano Ramos Torres 

 

O menino tem as mãos na cabeça, à altura das orelhas. A boca entreaberta sugere uma 

inspiração profunda, um susto. O lugar abandonado, se desfazendo, induz a pensar naquilo que 

não deu certo, a outra história do lugar ou então a história verdadeira. Com seus traços 

simples, a integração do desenho com a ruína e o gesto espantado do menino parece perguntar: 

"Mas o que aconteceu aqui?" 
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Casa em ruínas com grafite – Estrada Itaquera-Guaianazes. Foto: Fabiano Ramos Torres 

 

Não se pode adivinhar o que lhe causa espanto. Quem vê de fora o menino tem a 

impressão de que olha para o próprio acontecimento: a casa caiu, não deu certo, faliu. A 

abertura frontal e o vermelho que ainda resta convidam a adentrar o local. No entanto, somos 

impedidos pelo gesto de espanto. Recuamos. Entre a abertura convidativa e a figura assustada 

procuramos no vazio aquilo que aflige. Os conduítes pendem nas paredes: circuitos quebrados, 

cortes, fluxos de energia interrompidos. A proposição de uma suposta relação entre a casa e o 

corpo vem sendo investigada por uma série de arquitetos que retomam a estética do sublime 

para se entender as contradições oriundas da utopia moderna. Um dos aspectos abordados 

pelos teóricos é a do estranho familiar. A construção abandonada insere a ameaça da ruína, da 

desconstrução, do aborto e coloca a possibilidade de se pensar a degeneração, a falência, a 

finitude; enfim, a casa está morrendo e o espetáculo da morte faz deslizar na pele da cidade 

aquilo que é familiar – a finitude, a morte – mas que no entanto é constantemente esquecida. 



54 
 

 

Tudo isso para que Marco Pólo pudesse explicar ou imaginar explicar 

ou ser imaginado explicando ou finalmente conseguir explicar a si 

mesmo que aquilo que ele procurava estava diante de si, e, mesmo que 

se tratasse do passado, era um passado que mudava à medida que ele 

prosseguia a sua viagem, porque o passado muda de acordo com o 

itinerário realizado, não o passado recente ao qual cada dia que passa 

acrescenta um dia, mas um passado remoto. Ao chegar a uma nova 

cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir: a 

surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se 

nos lugares estranhos, não conhecidos.24
 

 

 

 

As coisas que vemos no caminho inspiram o sentimento de que carregam um sentido 

outro, a possibilidade de um outro mundo, uma outra coisa, de algo que, no que está dado, não 

está prontamente dado. E que faz pensar, portanto. Incita o pensamento a pensar, buscar, 

desvelar um sentido.  “Em primeiro lugar é preciso sentir o efeito violento de um signo, e que 

o pensamento seja como que forçado a procurar o sentido do signo.”25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Fabiano Ramos Torres                                            Foto: Paulo Whitaker. Agência Reuters. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 CALVINO, I. op.cit. 28. 
25 DELEUZE, G. Proust e os Signos. Trad. Antônio Piquet e Roberto Machado. 2 ed. – Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010 
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A outra metade do sonho - O futebol como promessa de uma vida passou a ser um 

poderoso dispositivo de agenciamento da sensibilidade nas periferias: capturado pelo 

capitalismo, convertido em mercadoria, espetáculo, produto e empresa. Crianças e jovens tem 

seus afetos mobilizados mediante a promessa de um mundo possível, acreditam na criatividade 

e no talento e, ao mesmo tempo, habituam-se com as mazelas sociais. A ênfase no indivíduo 

ocasiona uma hipertrofia do privado, ao passo que o público passa a ser o lócus de descarte 

das fantasias individuais despojadas... Lugar do entulho, do resto e do fracasso. 
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A periferia como signo do feltro urbano reintroduz, com seus becos, a ameaça: de 

repente, a luz falta na volta pra casa, no caminho surge o beco escuro que nos faz lembrar que 

temos um corpo vivo. Vive-se na cidade periferizada como num labirinto: mas um labirinto 

em que as pessoas talvez não possam mais encontrar a saída. Encontram, isto sim, seu devir-

minotauro, todos estão minotaurizados, inseridos numa tauromaquia de vida e morte: por todos 

os lados as quebradas do labirinto e os fios entrecruzados – de tanto dar voltas o fio revém 

novelo emaranhado: é isto o feltro urbano. 

Exibição de restos entranhados, avesso das previsões, o beco é uma experiência 

imanente, pois a vista de um resto estranho – um preservativo usado, uma lata de cerveja – 

afeta todo o corpo de quem ousa travessia: a visão de um monte de excremento humano, 

resultado de alguma digestão difícil – a experiência terrível de, em pleno meio dia ensolarado, 

pisar num monte de merda humana é uma barbaridade. Barbaridade pós-moderna que remonta 

à época das cidades medievais. Atravessar os becos requer o pensamento – pois exige táticas e 

estratégias que não dispensam de modo algum a razão mas também demandam que o corpo 

todo trabalhe no limiar do perigo. E, por terrível que seja, muita vez é justamente esse limiar 

que reativa o vigor, o otimismo, a saúde, a alegria, o desejo. E por isso tudo, pode ser que essa 

travessia esteja produzindo uma coisa, um corpo perigoso, uma máquina de guerra insurgente. 

Assistiríamos um processo de dessubjetivação onde o eu desapareceria cada vez mais para dar 

lugar à intensidade de forças – o pensamento é também descentralizado e o cérebro deixa de 

ser o órgão central do pensamento, que, agora, se espalha por todo o corpo. O pensamento é 

pulverizado – ou liquefeito, porificado, isto é, está agora disseminado: em cada poro e em cada 

gota de suor há conhecimento: a letra riscada26 às pressas na parede parece estar diretamente 

relacionada ao sangue que corre nas veias, e o sangue, por sua vez carregado de adrenalina e 

outras hormonas. O pichador a todo momento parece colocar à prova, com a própria vida, a 

pergunta de Espinosa: “Quanto pode o corpo?” Ele vai conferir e o que escolhe é uma vida de 

risco. E para essa vida inventou uma estética onde o traço, o tipo utilizado, está diretamente 

ligado ao corpo: são tipos riscados às pressas, sob a ameaça de um tiro, de uma queda e de 

                                                           
26  Com relação ao estudo dos conteúdos atitudinais da pichação, pode-se encontrar uma chave de leitura nas 

concepções de Deleuze e Guattari a propósito dos estudos da linguagem,  que encontram na teoria de Hjelmslev 

um importante operador para se pensar a questão do conteúdo e da expressão. Essa leitura é importante porque 

está no fundamento das concepções de signo propostas por Deleuze e Guattari. Nesta perspectiva, o signo não se 

reduz ao dualismo significante/significado. Ele é pensado como agenciamento, e por isso possibilita pensar em 

todo um rizoma de conexões, pensar a distinção entre formado e não-formado, entre o estratificado e o não 

estratificado. Parece que a linguagem dos pichadores é uma língua menor em estado de formação, uma língua que 

se forma, que se constitui, que se fabrica no intercâmbio com a cidade, com risco, a aposta, o perigo. O modo 

como a pichação funciona é que determina uma possível e posterior estrutura; assim, a função é que cria a estrutura, 

e não o contrário. A pragmática da pichação estaria ligada aos conteúdos e à expressão. 
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outras violências, o perigo de morte ou coleção de ossos quebradas. A pichação se sustenta e 

prolifera na cidade porque opera conexões com a cidade. Mas o que é faz com que o jovem se 

arrisque, embarque numa aposta que pode culminar na morte? Por que é que ele faz da pichação 

uma “filosofia de vida”? Há um câmbio entre o traço, a vida e a possibilidade da morte. No gesto, 

na atitude e na estética da pichação está em causa um intercâmbio de fluxos: não há pichação 

sem adrenalina, isto é, sem o risco e a emoção da possibilidade de ser surpreendido ou cair. O 

entendimento da estética da pichação exige pensar numa dinâmica de interações – ou 

agenciamentos – que vai muito além de sua tipificação como crime ou vandalismo. O que parece 

estar em causa é um lento processo de estratificação, a emergência de algo novo, uma escrita 

do corpo e com o corpo, na cidade e com a cidade, numa espécie de simbiose parasitária: o 

caso é que se trata uma relação de simbiose com a cidade, mas, dependendo da perspectiva é, 

também, uma relação de parasitismo. Deste modo, uma letra não é apenas uma letra, mas um 

signo que remete a muitas outras conexões, fluxos, cortes, acelerações, saltos, quedas, quebras, 

interrupções, curtos-circuitos. Para que a pichação exista na cidade, são necessários muitos 

agenciamentos que entrecruzam elementos heterogêneos, por exemplo, o corpo humano e suas 

possibilidades e um edifício, a carne e o concreto. Neste momento de risco em que estão 

conectados a altura, o equilíbrio, a destreza, a carne, o concreto, o pincel e a tinta – o que está 

em causa é a invenção de algo novo, um corpo que investiga e aprende, neste agenciamento, 

quanto pode um corpo. E que não se contenta, pois está sempre em busca de um pico maior: 

“pico 100% só a lua...” (pichação em viaduto na Radial Leste). 

Observe-se, também, os mecanismos de captura: como a pichação deixa de ser um 

agenciamento para se converter num tipo gráfico. Ela é esvaziada de todo seu conteúdo (não 

estou sendo preciso com relação a esse conceito) e reduzida à sua forma gráfica. Assim, 

desconecta-se a letra, o tipo, daquilo a que ele remete: o corpo na cidade, com a cidade e seus 

perigos. O tipo, a letra de pichador é apenas uma partícula, apenas uma dimensão do 

agenciamento que, se isolada, perde sua conexão, seu engajamento numa complexidade que 

cruza elementos heterogêneos. 

Registros explícitos que formam uma verdadeira constelação de signos 

desterritorializados de seus contextos originais. Uma disposição de séries, um trabalho de 

composição, leituras, narrativas as quais evidenciam discursos que, para a cidade planejada, 

poderiam soar como uma espécie de escritura infame na pele da cidade. Escritura que poderia 

ser pensada como a instauração de uma língua menor no interior de uma língua maior 

possibilitadora de uma leitura das relações de poder presentes no feltro urbano: signos de uma 
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outra escrita, signos do acontecimento e de tensões. À medida que tais práticas instauram 

novos territórios, contribuem, assim, para a invenção de uma nova geografia que 

desterritorializa a geografia oficial.   Esse processo talvez possa ser considerado uma afronta 

aos mecanismos sociais que tendem a escamotear, abafar esses impulsos, pulsões da vida que 

se rebela contra a dominação, o controle, a violência, mesmo que para isso tenha que deixar 

passar também a fúria destrutiva, o dilaceramento bacântico proveniente da dimensão 

dionisíaca da vida. Da ponte pra cá, ou da ponte pra lá, trata-se de uma outra concepção de 

território e de vida. É possível também pensar como as estruturas da sintaxe, dos códigos de 

inteligibilidade e dos mecanismos pelos quais essas falas são esquecidas e abafadas assinalam 

as tensões da cidade contemporânea. Pensar essa espécie de infame que se institui nas paredes 

pichadas, que apresenta para a cidade aquilo que foi recalcado – aquilo que ela não deseja – e 

que talvez indique, também, a falta de sentido, para toda uma geração, dos princípios e 

instituições que sustentaram o mundo moderno.  Esse processo talvez possa ser considerado 

uma lisura/alisamento dessas concepções de espaço na cidade. Não importa ao pichador essas 

duas demarcações: o público e o privado são indiferentes diante da ação porque trata-se 

de uma outra concepção de território. 
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1.1 A casa de todos-os-nomes. 

 

Só escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta extrema que 

separa nosso saber e nossa ignorância e que transforma um ao outro27 

 

Portanto só escrevemos na periferia. A casa, o teto mal feito, puxadinho torto, laje com trinca 

na emenda que pinga-pinga e não há Vedapren que sare, o portão que range, o tijolo, muro sem reboque, 

a janela que emperra, laje barulhenta do vizinho, a telha de amianto proibido, a água que não chega, a 

luz que de noite falta, o gato que dá curto e o quintal que não bate sol no inverno nem sombra   no 

verão, o limo, bolor, mofo do quartinho que estragou as fotos do casamento da vó. As ferramentas do 

Sr. Joaquim: Martelo, alicate, pinos e arames catados da rua, fragmentos de quartinho e porão onde se 

coleciona uma infinidade de cacarecos aparentemente inúteis, mas que entram numa outra relação, numa 

outra lógica e num outro tempo. Eu não tenho memória! Sou eu que habito o interior de uma memória 

de faz tempo e que vibra no fragmento de cada coisa viva no emaranhado de mundos que se conectam 

como peças de um quebra-cabeça cujas peças são de diferentes jogos... 

Por que motivos as pessoas colecionam pedaços inúteis de coisa? Essa mania de catar coisa, 

lixo dos outros, juntar sujeira em casa! Será talvez porque elas assinalem, talvez porque invoquem, com 

toda a força “uma soma inimaginável de sofrimento que faz pressentir a presença de um povo”... Cada 

pecinha, cada treco, bagulho que se recolhe “têm em comum a resistência, resistir à morte, à 

servidão, ao intolerável, à vergonha....”. E é com caco, resto, toco, teco, naco, isca, tico, tiquinho de 

coisa que o cotidiano das pessoas é inventado. Há o risco nada pequeno de se contaminar e se ferir – 

afinal, cavacos, ganga, refugo: é isso que temos, é esse o resto e é sobre ele que se deve trabalhar.   Cada 

teco de coisa separado de uma suposta coisa original e perdida entra na fabricação de outras coisas, 

outros mundos possíveis e esses tanto mundos, por sua vez, se movem no interior de grandes memórias 

que já não podemos suportar, não ousamos dar conta do que elas nos contam. Memória que não pode 

ser minha, memória que não pode ser sua, pois que também não podemos ousar sermos proprietários 

pelo fato de não sermos nós a termos memória: são as memórias é que nos têm. 

Assim uma casa, uma vida, a casa do meu pai, a casa dos meus avós, a casa dos meus sogros.  

Casa como memória-mundo: atualidade e presença de um povo que não existe, de um povo que não é 

mais mas que é também um povo porvir, isto é, onde mais poderiam se encontrar tantos mundos, ou 

como é que tantos mundos poderiam coabitar os mesmos lugares e tempos? 

Construir uma casa e insistir na invenção de um povo que não existe: “aqui será a sala, ali o 

quarto das crianças e dos netos...mais pro fundo a churrasqueira...” Construir uma casa na pobreza, com 

o que se tem, com o que se cata é participar de um delírio, a casa-de- todos-os nomes: casa de meu pai, 

                                                           
27 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição; tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Graal, 1988. p.10. 
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casa da minha vó, do meu vô, casa da sogra, casa dos outros que me dói os cotovelos, a casa em que 

vivi, casa da infância, a casa que não é, a casa que caiu, casa que se perdeu, casa que ruiu, a casa 

roubada, a casa de Usher, a casa da colina, a casa da luz-vermelha, a casa do caralho, a casa da mãe-

joana. Era uma casa muito engraçada. 

A casa de todos os nomes é um ovo – um emaranhado virtual, onde todas as potências estão 

vivas, compossibilidades, combustões. Em meio a essas potencialidades todas que aqueles que têm de 

sobreviver, sobrevivem e como fagulhas incandescentes no meio da usina, extraindo desse ovo, modos 

de funcionamento. Isto funciona, esta casa: cada parede recorta um pedaço dessa potência, cada parede, 

cada massada, cada bloco, cada grão-de-areia assinala uma continuidade desse grande bloco virtual que 

desliza sobre infinitos blocos: cada grão de areia é uma imagem em movimento de algo maior: a 

memória das coisas e dos afetos.Todos os restos sobrepostos, formando um gigantesco banco de 

corais...os restos generalizados das metrópoles, homens trocando rodinhas de carrinho de supermercado 

por cabeças de boneca sem olho, potes de margarina vazios e desbotados por flores artificiais 

despetaladas; pés de coelho, ganchos telefônicos, manivelas, puxadores os mais variados, soquetes, 

lâmpadas queimadas, engrenagens, polias, bordas, metonímias, letras garrafais... Cada grão de areia é 

uma imagem em movimento da grande memória que é a casa-de todos-os-nomes à qual todas as coisas 

pertencem (a mecanosfera é tudo o que existe – a molécula gigante, uma carne infinita como a carne 

dos loucos ou, se se preferir, a meleca branca e eterna de uma barata esmagada na porta de um armário...). 

Exercício para fazer em casa – como no exercício anterior você já começou a perder a memória, 

considere agora ser tomado pela violência das matilhas, dos bandos, bondes e galeras. Uma pessoa não 

é nada, as matilhas e o motim é que são. E elas se agitam como loucas no debaixo da sua pele também, 

no debaixo de sua pele que é uma fábrica superaquecida. Uma pessoa não é nada, uma vida sim, uma 

vida é muita coisa. Em caso de dúvida perguntar aos profetas do Movimento Moderno onde foi parar 

a utopia. O exercício requer também que se atravesse o beco: você quer ter uma experiência? Atravesse 

o beco à noite e contemple o espetáculo noturno dos projéteis traçantes ou o ganir demoníaco de um 

cão. Você pode morrer. O entendimento vem depois, algum dia, quem saberá. O importante mesmo é 

atravessar o beco e, se você sobreviver, depois você conta. Mas então lhe ocorre pensar no encontro de 

seu corpo com a exterioridade: o trem, o shopping Itaquera, a perua, o conjunto habitacional, a favela 

da quatorze, o baile funk, a polícia, o gás, o beco e as garotas quase nuas se escondendo atrás dos 

carros... e a pergunta que você se faz a si mesmo é se essa exposição, toda essa série de encontros 

atuam na fabricação de uma saúde necessária para a sobrevivência... – e se! A cidade estiver se tornando 

toda ela uma grande periferia? Estariam estas ruas, estes becos, estas quebradas todas, estariam elas 

contribuindo para um outro aprendizado, uma forma cruel e trágica de sabedoria? 
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2- Outra experiência:    
a educação PELAS 
QUEBRADAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia-se exatamente o significado da experiência:  ela sempre fora 

comunicada aos jovens. De forma concisa, com a autoridade da velhice, em 

provérbios; de forma prolixa, com a sua loquacidade, em histórias; muitas 

vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a 

pais e netos. Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que 

saibam contar histórias como elas devem ser contadas? Que moribundos 

dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um 

anel, de geração em geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio 

oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua 

experiência?28
 

 

 

 

Na roda da função 'mó zoeira!' / Tomando vinho seco em volta da fogueira 

/ A noite inteira, só contando história / sobre o crime, sobre as treta na 

escola. 29

                                                           
28 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. (Obras 

escolhidas;  v. 1). 7. ed. São Paulo, Brasiliense, 1994. 
29 MC’s, Racionais. Fórmula mágica da Paz. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/racionais-

mcs/formula-magica-da-paz.html. Acessado em 06/03/2013. 

https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/formula-magica-da-paz.html
https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/formula-magica-da-paz.html
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Walter Benjamin, problematizando a noção de experiência em Proust, aponta para o 

fato de que esta careceria da tradição, compreendida como o elo que ligaria as gerações por 

meio de uma sabedoria ancestral, possibilitadora de uma coletividade às voltas de uma 

memória socialmente compartilhada. Deleuze, porém, mostra que a questão da experiência em 

Proust não se esgota numa ligação com a tradição. Segundo Deleuze, a questão da experiência 

para Proust estaria relacionada ao aprendizado dos signos: 

 

 

 

Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser como se 

emitissem signos a serem decifrados, interpretados. Não existe aprendiz que não 

seja 'egiptólogo' de alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se 

sensível aos signos da madeira, e médico, tornando-se sensível aos signos da 

doença. A vocação é sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo o 

que nos ensina alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma 

interpretação de signos ou de hieróglifos. A obra de Proust é baseada não na 

exposição da memória, mas no aprendizado de signos. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 DELEUZE. G. Proust e os Signos. Trad. Antonio de Piquet e Roberto Machado. Rio de janeiro. Ed. Forense. 
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Tomando como ponto de partida essa referência de Deleuze, é possível considerar as 

periferias como conjuntos de textos a serem decifrados: as ruas da cidade, através de seus signos 

e acontecimentos possibilitariam uma outra experiência de formação que muitas vezes entra 

em choque com a formação escolar. Isto apontaria para o descompasso entre os paradigmas da 

formação escolar, ligados ainda aos ideais iluministas de emancipação e autonomia, e a 

experiência da cidade possibilitada pelas culturas urbanas na contemporaneidade.  É possível 

pensar que, do mesmo modo que o signo é matéria-prima de aprendizagem do herói de “Em 

busca do tempo perdido”, também os signos das periferias agenciados e elaborados por aqueles 

que sobrevivem nestes territórios da cidade, comporiam a matéria-prima de um outro 

aprendizado necessário à sobrevivência na cidade. 

 

 

“A GENTE ABANDONOU A ESCOLA, ABANDONOU OS PROFESSORES, 

ABANDONOU OS ALUNOS E FICAMOS PRESOS EM CASA COM O CU NA 

MÃO TENTANDO ENTENDER A VIOLÊNCIA! AÍ O CARA CHEGA NA 

SOCIEDADE E DIZ ‘ELES FAZEM FUNK OSTENTAÇÃO’. E VOCÊ QUERIA 

QUE ELE TOCASSE BACH OU BEETHOVEN? É MUITO MILAGRE. É 

ACREDITAR MUITO EM DEUS. E OLHA QUE OS CARAS AINDA QUEREM 

CANTAR!”.31 

 

Compreendidas como fenômenos urbanos da metrópole contemporânea, as periferias 

atuam na formação de subjetividades por meio de processos de agenciamento da sensibilidade.  

Esses processos ora se ajustam à lógica do capitalismo avançado, ora se apresentam como 

resistência a ele. Por vezes, é possível encontrar um cenário em que a resistência é ao mesmo 

tempo captura: a cultura, que durante muito tempo foi compreendida como grande bastião de 

resistência e reinvenção da vida, é hoje um dos mais importantes objetos de captura e de 

formação do e para o capitalismo. Pensar as periferias exige, assim, que se pense também a 

relação existente entre capitalismo e esquizofrenia: as formas, estratégias e táticas de 

sobrevivência põem em circulação o desejo, num fluxo produtivo absurdo e louco que é uma 

festa e ao mesmo tempo uma ameaça para o sistema capitalista. Por isso é que, há tempos, os 

olhares e as ações se voltam para as periferias, e cada vez mais se observa a captura e o controle 

desses fluxos. Por isso é que uma vida é muita coisa; por isso a polícia, a família, a religião e a 

                                                           
31 VAZ, Sérgio. Entrevista. Disponível em: http://www.viomundo.com.br/politica/sergio-vaz-negros-da-

periferia-vivem-a-sua-primavera-de-praga.html. Acesso: 29/07/2016. 

http://www.viomundo.com.br/politica/sergio-vaz-negros-da-periferia-vivem-a-sua-primavera-de-praga.html
http://www.viomundo.com.br/politica/sergio-vaz-negros-da-periferia-vivem-a-sua-primavera-de-praga.html
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escola se unem para conter o avanço do desejo nas ruas. É por isso que todas as ações conjuntas 

estão focadas numa contínua produção da subjetividade, por vezes, a fim de evitar que cada 

sobrevivente se reconheça no outro; outras vezes, visando a produzir e explorar o sentido de 

pertencimento e coletividade. Nas ruas, as pulsões se abrem, produzindo as pletoras do desejo 

que são ameaça ao sistema que o estimula. 

A relação que, ao longo século XX, veio se estabelecendo entre os dispositivos técnico- 

científicos e uma série de elementos da cultura – entre eles as artes e a educação – ameaça cada 

vez mais os domínios da vida, subjugando, dominando, colonizando culturas ditas menores, 

vidas que – mediante o espetáculo da tecnociência – ou são esmagadas ou deixadas às margens. 

Mediante essa relação entre cultura e tecnociência, não há como deixar de pensar em como as 

artes e a educação podem se tornar cúmplices do mal-estar. “O desenvolvimento das 

tecnociências tornou-se um meio de  aumentar  o  mal-estar,  e  não  de  o  apaziguar.  Já  não  

podemos  chamar  progresso  a  esse desenvolvimento.”32
 

As palavras de Lyotard parecem um balde de água fria para um país como o Brasil, 

onde a questão do desenvolvimento e da modernização parece ter se tornado fundamental. Mas, 

afinal, a que se refere esse mal-estar? “Estamos no mundo tecnocientífico como se fôssemos 

Gulliver, umas vezes demasiado grandes, outras demasiado pequenos, nunca numa escala 

apropriada.”33.  É uma encruzilhada, este nosso lugar. Porque afinal de contas nos deparamos, 

em nossa cultura, com duas vias: “A humanidade divide-se em duas partes. Uma defronta o 

desafio da complexidade, a outra o antigo, terrível desafio da sua sobrevivência. É talvez o 

principal aspecto do fracasso do projeto moderno, do qual te recordo que era em princípio 

válido para a humanidade no seu conjunto.”34 

Impossível não pensar, não ter em conta essa parte da humanidade que enfrenta o 

desafio da sobrevivência quando nos propomos a pensar a experiência em periferias.  Por um 

lado, os signos e acontecimentos presentes nas periferias sinalizam processos de perlaboração 

(durcharbeitung)35 efetuados na cidade sobre os elementos recalcados nos projetos de 

arquitetura e urbanismo, nas políticas públicas, na cultura e na educação. Por outro lado, o 

capitalismo incorpora esse mesmo processo, capturando invenções e soluções presentes na 

                                                           
32 LYOTARD. J. F. Nota sobre os sentidos de “pós”. In O pós-moderno explicado às crianças. 2ª ed. Lisboa. 

Dom Quixote. 1993. p.96. 
33 Idem.  
34 Ibid. p. 97 
35Perlaboração (durcharbeitung)  significa um  trabalho  que  se  realiza  através:  através dos  recalques, do 

imperceptível, dos acontecimentos, gestos desapercebidos: “ um trabalho dedicado a pensar o que, do 

acontecimento e do sentido de acontecimento, nos é escondido de forma constitutiva...” cf. Lyotard. J. F. in 

Lyotard. J. F. Reescrever a modernidade. pg, 35. 
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cotidianidade das periferias para também se reinventar.  Com isso, seria possível compreender 

como ocorrem processos de formação de subjetividades em meio ao conflito existente entre a 

cidade planejada e a periferia desordenada. Para tanto, parte-se do pressuposto de que os 

conflitos entre esses territórios podem ser compreendidos como sintomas das aporias da 

modernidade. 

A partir de uma perspectiva crítica a respeito dos limites da racionalidade moderna, 

pode-se tomar a cidade como metáfora do próprio pensamento presente tanto no pensamento 

de arquitetos e urbanistas como na materialidade das obras produzidas, sendo possível 

investigar de que modo a utopia arquitetônico-urbanista moderna contribuiu para a 

exclusão/recalque de determinados elementos, como, por exemplo, as técnicas de construção 

popular, os modos de conviver, modos diversos de fazer. Quando se fala em recalque, o que se 

quer dizer com isso é que todos esses elementos, dentre muitos outros, foram excluídos dos 

projetos modernos: em tudo o que foi dito no discurso da modernidade, muito ficou inaudito – 

naquilo que foi pensado, muita coisa foi ignorada. Esses elementos recalcados sempre 

estiveram presentes na cidade, e durante todo o decorrer do século XX, é possível identificar 

mecanismos de captura, contenção, controle e estriamento desses elementos. A partir de uma 

perspectiva nietzschiana, seria possível compreender esses elementos como pulsões de uma 

dimensão dionisíaca da cidade irrompendo em meio ao planejamento. Retornando 

constantemente à superfície da cidade, tais elementos figuram como “o estranho familiar” 

(unheimlich) agindo como força destrutiva e criadora.   Assim, a cidade contemporânea pode 

ser compreendida como um grande campo de forças, onde atuam pulsões que não se limitam 

à racionalidade discursiva, à palavra, ao logos. Se as periferias das cidades produzem signos e 

acontecimentos e se estes são sintomas de um recalque, pode-se pensar que esse processo de 

elaboração do recalcado produz pensamento, que pode ser compreendido como pensamento 

que é efetuado pela cidade: anônimo, selvagem, pulsional. 
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Essa tensão existente entre aquilo que acontece na cidade - que é parte importante das 

“sobrevivências” - e os princípios e as práticas escolares e pedagógicas  parece ser efeito das 

aporias e limites da modernidade, ainda pautada nos ideais iluministas de emancipação, 

autonomia e justiça social, de equidade, liberdade, direito à vida, à educação, saúde, moradia, 

enfim, tudo isso que continua sendo prometido pelo Estado e que este não é capaz de cumprir 

para pelo menos uma parte da humanidade. Aqui cabe a pergunta de Foucault a respeito das 

Luzes: até ponto ainda somos herdeiros dessa tradição?  O que o descompasso entre o ideal das 

Luzes e a realidade concreta diz não apenas sobre nossa atualidade mas também sobre a própria 

modernidade e seus limites? 
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A cidade educa, forma pessoas, possibilita a elas ter uma experiência e, muitas vezes, 

o faz de um modo muito mais radical do que a sala de aula, do que a escola, porque a escola 

impede o acontecimento: ela não está aberta à irrupção do intempestivo. A escola pode ser 

compreendida como uma tecnologia de estriamento. 

Quando os Racionais MC's, por exemplo, narram a vida-desafio da periferia, o que se 

apresenta é uma outra forma de se encarar essas aporias: a experiência da periferia possibilitaria 

uma narrativa que, operando através de signos, bem como trabalhando na produção de mais 

signos, poderia então ser compreendida como uma elaboração do esquecimento. Nesse 

processo de elaboração, os Racionais MC's apresentam para a cidade sua dimensão sinistra 

nitidamente expressa na música “ Capítulo 4, versículo 3”. 

 

 

 

 

Minha intenção é ruim... esvazia o lugar / Eu tô em cima, eu tô afim... 

um dois pra atirar / Eu sou bem pior do que você tá vendo / Preto aqui 

não tem dó... é 100% veneno / A primeira faz bum, a segunda faz tá / 

Eu tenho uma missão e não vou parar / Meu estilo é pesado e faz tremer 

o chão / Minha palavra vale um tiro... eu tenho muita munição / Na 

queda ou na ascensão, minha atitude vai além / E tem disposição pro 

mal e pro bem / Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico / Juiz ou 

réu, um bandido do céu / Malandro ou otário, quase sanguinário / Franco 

atirador se for necessário/ Revolucionário, insano ou marginal / Antigo 

e moderno, imortal / Fronteira do céu com o inferno / Astral 

imprevisível, como um ataque cardíaco no verso / Violentamente 

pacífico, verídico / Vim pra sabotar seu raciocínio / Vim pra abalar seu 

sistema nervoso e sanguíneo / Pra mim ainda é pouco... dá cachorro 

louco / Numero um... dia terrorista da periferia / Uni-duni-tê, eu tenho 

pra você / Um rap venenoso ou uma rajada de PT / E a profecia se fez 

como previsto / 1997 depois de Cristo / A fúria negra ressuscita outra 

vez / Racionais capítulo 4 versículo 3.36 
 

 

 

 

 

Intervenção artística sobre foto37.  

                                                           
36 MC´s Racionais. Capítulo 4, versículo 3. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/racionais-

mcs/capitulo-4-versiculo-3.html. Acessado em: 29/07/2016. 
37 Disponivel em: http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2016/03/11/fiscalizacao-encontra-ossadas-e-animais-

abandonados-no-maracana.htm 

https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/capitulo-4-versiculo-3.html
https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/capitulo-4-versiculo-3.html


70 
 

Nos últimos vinte anos, é possível acompanhar os discursos e as práticas que 

apresentam a rua como um problema, um mal a ser erradicado: rua foi demonizada, esvaziada 

pelo discurso escolar, por leis, documentos oficiais, ONGs, família, igreja, todos se unem 

contra “a rua” numa tentativa de esvaziamento de seu potencial formativo, talvez porque ela, 

enquanto um território constituído mas também instituinte, ensina: a torto, nas quebradas, de 

modo cruel, páthei máthos: um aprender unicamente através e depois de um padecer, o que 

exclui toda a possibilidade de prever ou de conhecer algo com certeza38 Novas formas de narrar, 

novas atitudes e procedimentos, indicam processos de produção contínua de signos que 

convocam o sujeito a uma outra experiência política: ao invés de serem abafadas, recalcadas, 

postas à margem, tais invenções são reconhecidas e afirmadas e a vida de um único indivíduo 

é imediatamente ligada à de toda uma comunidade. 

A cultura de periferia – a música, a literatura, A cultura de periferia – a música, a 

literatura tectônica, a medicina popular, as formas de convivência, os estilo de vida – tudo isso 

são agenciamentos de signos, são artes do fazer, modos de saber que diagnosticam o que se passa 

nos territórios existenciais concretos; recolhem signos e acontecimentos, classificando-os, 

elaborando-os conforme   a   necessidade   de   sobrevivência.   “Os   signos reenviam aos modos 

de vida, às possibilidades de existência, são os sintomas de uma vida em jorro ou vazia.”39    

Modos, formas de vida   atuantes que exercem um pensamento- invenção. O “desabafo” pode 

ser compreendido como um jorro da própria vida que se faz ouvir, uma operação de colocar a 

própria vida à escuta – desabafar, ou dar a voz à escuta, é produzir loci de enunciação: lugar de 

fala. Inventar uma língua que não existe, produzir algo novo, no interior de uma língua maior. 

Ora, isto parece ser, antes de qualquer coisa, uma atitude política frente ao instituído. 

Essa necessidade vital de invenção produz conhecimento, um saber-fazer sem dono, 

próprio de uma coletividade anônima, saber de uma “multidão”. O saber-fazer estaria investido 

de potência de vida da multidão, favorecendo um “misto de inteligência coletiva, afetação 

recíproca, produção de laço, capacidade de invenção de novos desejos e crenças, de novas 

associações e novas formas de cooperação... Cada uma dessa possibilidades são competências 

que servem cada vez mais como fonte primordial de riqueza do próprio capitalismo.”36   Mas 

também pode-se pensar que, ao mesmo tempo, essas mesmas “competências” servem de 

base para uma resistência ao processo capitalista. 

                                                           
38 AGAMBEN, G. op.cit.p.27. 
39 BELLOUR, R.; EWALD, F. Signos e acontecimentos. In: ESCOBAR, C. H.(Org.). Dossiê Deleuze. Rio de 

Janeiro: Holon Editorial, 1991. p. 9-30. 
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Assim, se o fenômeno urbano das periferias das grandes cidades pode ser compreendido 

como sintomas, permitindo que uma espécie de durcharbeitung possa ser efetuada sobre os 

elementos recalcados na cultura, essa perlaboração serviria, ao mesmo tempo, ao 

fortalecimento do capitalismo e à resistência a ele. Isso explicaria o crescente interesse pelas 

periferias – que se observe o exemplo das favelas, despertando o interesse de arquitetos, 

urbanistas, sociólogos, da mídia em geral, como o caso da rede Globo de televisão que investiu 

em vários programas com a temática, seja da periferia, seja das favelas, programas que 

destacam a inteligência, a imaginação, a criatividade, a estética das favelas, bem como a 

afetividade nelas presente. Toda essa ideia de coletividade, comunidade, solidariedade, 

diversidade cultural é ressaltada por esses diversos mecanismos numa nítida atitude de captura 

e apropriação de elementos que serviram até então para que comunidades pudessem tornar a 

vida possível através da invenção lá onde o Estado faltava. 

No processo capitalista atual, toda a alma do trabalhador é posta à venda, e sua alma 

encontra-se espraiada na sua capacidade de invenção e na materialidade das invenções 

cotidianas. Não é apenas o corpo do trabalhador que agora interessa; também aquilo que ele 

inventa no seu cotidiano passa a ser alvo de interesse do capital. Se o capitalismo agora solicita 

a força-invenção dos trabalhadores, então, agora, seu lar, suas práticas de existência, seus 

gestos e atitudes cotidianos são também alvos de especulação, assim como o gosto, o desejo, a 

afetividade e a sensibilidade. Portanto, as condições atuais da cidade pedem que se pense o 

fenômeno urbano das periferias como uma problemática que vai muito além da especulação 

econômico-imobiliária, sendo necessário pensá-lo como um problema de educação, que passa 

por uma educação da sensibilidade, indispensável na produção de subjetividades adequadas ao 

atual modo de vida capitalista. 

 

                           *** 

 

Ocorre que o mundo já fragmentado a partir da modernidade, encontra-se hoje, com o 

advento do trabalho imaterial, mais fragmentado ainda, ou seja, o mundo se divide em 

micromundos, fragmentos de fragmentos. Se o que o capitalismo afetivo, estético, produz são 

mundos, é bom lembrar que esses mundos criados são criados em um mundo já fragmentado. 

Assim, a experiência da totalidade hoje seria uma experiência modular. Isso significaria o 

seguinte: um livre trânsito entre os micromundos e a possibilidade de combinação/conexão 

entre eles. Talvez aqui se pudesse pensar que cada micromundo é uma mônada no sentido de 

Gabriel Tarde. O que se visa hoje é uma outra totalidade – ou totalidades - que se constrói 
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modulando micromundos. A possibilidade de uma totalidade modulada é uma operação 

estética porque se trata da criação de mundos ao infinito. Essa é a grande sacada do capitalismo. 

A proliferação de micromundos afasta ainda mais essa possibilidade de narrativa tradicional. 

Mas ao mesmo tempo essa proliferação de micromundos não tornaria possível “uma outra 

narração, uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma tradição 

em migalhas”40? A importância disso para a educação é que, em educação, trata-se sempre do 

encontro de uma geração mais velha com uma geração mais nova. Trata-se, portanto, da 

relação que o presente mantém com o passado, da herança intelectual e espiritual que nos é 

legada. Trata-se da problemática perda da experiência de compartilhamento de uma tradição 

entre os sujeitos de  comunidade que recepciona, retoma, transforma, ao longo de cada geração, 

aquilo  que os mais velhos puderam experimentar. Trata-se da continuidade de um núcleo 

mínimo de saber – ou como se diz em educação, do conhecimento acumulado, que 

certamente não é mínimo  – que pode ser transmitido. Como transmitir, fazer passar adiante 

se hoje a experiência mínima se esgota várias vezes no interior de uma mesma geração? O que 

é que está sendo esquecido pelas novas gerações em favor de uma presença e de uma duração 

efêmeras? 

A proliferação de micromundos e das narrativas que aderem a eles produz contínuas 

interrupções na narrativa – a cada modulação uma nova história - que dificultam cada vez mais 

as tentativas de compreensão global e linear do mundo –mo mundo compreendido como a 

totalidade dos micromundos, incapturável porque trata-se de mundos possíveis, compossíveis 

e incompossíveis. 

Sendo assim, a problemática da narrativa e da experiência na era da proliferação de 

micromundos, torna-se de legítima importância para a educação: de um lado porque a narrativa 

não pode ser confundida com uma pura e simples narrativa subjetiva como invenção de um 

indivíduo isolado; por outro lado,  porque não  se trata, tampouco, de insistir em uma 

narrativa linear e universalizante/totalizante.  O que circula nas ruas da periferia são  

dispositivos de consumo, novas tecnologias que agenciam maneiras de sentir que fabricam 

maneiras de viver conjugadas aos saberes: palavras de ordem, enunciados, expressões, jingles, 

marcas, logotipos, refrães que produzem efeitos, mudanças na sensibilidade pois atuam 

diretamente nos afetos. 

                                                           
40 GAGNEBIN, J. M. op. cit. 53. 
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É isso mesmo que o trabalho imaterial possibilita: realizar ensaios de recomposição 

(optou-se aqui pela expressão modulação) da harmonia perdida ao gosto do cliente – 

individualista, infantilizado, egocêntrico. O trabalho imaterial possibilita realizar ensaios de 

modulação da harmonia perdida a partir de fragmentos de mundos: como a época atual vive a 

terceira revolução industrial, as esferas de intervenção continuam surgindo, uma delas é a 

criação de dispositivos que tornam contíguos  empresa e escola. O que une ambas é toda 

uma política dos afetos.  “As técnicas disciplinares e biopolíticas conhecem seu maior 

desenvolvimento após a Segunda Guerra, com o taylorismo e o welfare state”41 – o taylorismo 

estando ligado à fábrica, ao aprisionamento, ao trabalho sobre o corpo do indivíduo, e o welfare 

state ligado à gestão da vida das populações.  

Na sociedade de controle imperam categorias oriundas da terceira revolução industrial: 

o tempo, as tecnologias da velocidade, da transmissão, do contágio, da propagação a 

distância42; a cooperação entre os cérebros e seu funcionamento por fluxos e por redes, 

networks e patchworks. A época atual engendra suas próprias tecnologias e seus processos de 

subjetivação: a tecnologia mediatiza e enriquece a capacidade do cérebro afetar e ser afetado 

numa velocidade antes impensável ocasionando a rarefação do espaço e uma valorização do 

tempo. 

As instituições das sociedades de controle são, deste modo, caracterizadas pelo 

emprego de tecnologias de ação a distância (a ação à distância só é possível graças aos bits de 

informação, que são incorpóreos; soft, portanto) mais do que pelas tecnologias mecânicas 

(sociedades da soberania) ou termodinâmicas (sociedade disciplinares), como nos lembra 

Deleuze, cada época tem seu regime de máquinas. O trabalho não é a categoria fundante; ele 

é, antes, o mecanismo por meio do qual capitalistas e comunistas planificaram as potências 

criativas do homem – ou seja, por meio do trabalho foram homogeneizadas as potências de 

diferir. O trabalho não pode ser uma categoria fundante porque é consequência de algo anterior. 

A produção econômica é precedida pela criação de mundos. Produzir um mundo é realizar o 

sensível - desejos, crenças, inteligências. Verdadeiras batalhas são travadas diariamente, 

segundo a segundo no mundo globalizado através do agenciamento da sensibilidade, batalhas 

essas com as quais se cria mundos onde os objetos (as mercadorias e os homens) vão existir. 

Esse mundo criado precisa estar inserido nas almas e nos corpos dos trabalhadores e 

consumidores. O estético na sociedade de controle é fundamental, e para que se possa fazer tal 

                                                           
41 LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Civilizacao brasileira, 2006. p, 74. 
42 Ibidem, p. 75. 
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consideração de importância é preciso compreender o que pode ser o estético na sociedade de 

controle – sendo assim necessária a criação de novas categorias para tanto. 

 Se o objetivo da educação é também a preparação para o mundo do trabalho e se um 

dos requisitos para esse mundo é o desenvolvimento de competências e habilidades estéticas 

(todas aquelas relacionadas aos afetos), então, percebe-se que tanto o político quanto a ética se 

submetem ao processo de estetização da Vida, sendo consequências daquilo que as antecedem, 

a saber, os desejos e crenças. Essa é a grande investida da sociedade de controle: na era do 

trabalho imaterial tal é a lógica que opera na criação de mundos onde os sujeitos serão 

inseridos. O que se produz, a grande mercadoria são os mundos, os modos de ser, modos de 

vida. Daí que consumir significa aderir a um mundo. Se os signos estão de acordo com os 

valores da época atual e ensinam ao jovem táticas e estratégias para sobreviver no inferno, e se 

este exige, antes de tudo, a adesão (consumir) um mundo, então o que a educação  das ruas, o 

aprendizado das quebradas faz é educar também consumidores. Pois sem estes não há 

possibilidade de mercadorias. É necessário, portanto, educar pessoas que consumam as ofertas 

de mundo. Que mundos são esses? São formas de vida: “ modos de se vestir, de ter um corpo, 

de comer, de comunicar, de morar, de deslocar-se, de ter um gênero, de falar...”43 

Trata-se de adquirir competências e habilidades para se orientar, navegar, dar um rolê 

na multiplicidade de mundos ofertados. O que a lógica do capital e a dinâmica das periferias 

no atual estágio possibilitam é a existência de mundos incompossíveis que funcionam de modo 

esquizofrênico, justapondo mundos incongruentes, divergentes, contrários, desconexos, 

caóticos. Ora, nesse caos é que entra como dispositivo estratégico a educação, e com um papel 

indispensável para o funcionamento desse mundo, pois, apesar de ele funcionar ao modo de 

uma esquizofrenia, as pessoas de carne e osso não podem ser esquizofrênicas clínicas uma vez 

que devem ter a responsabilidade enquanto consumidoras; devem ter o direito de escolher entre 

o melhor dos mundos. Ainda que o mundo escolhido hoje seja descartado na sequência, ainda 

que no mesmo dia seja possível escolher, transitar e viver em vários mundos e às vezes ao 

mesmo tempo: os adolescentes quando navegam nas redes sociais criam seus fakes – espécie 

de heterônimos pós-modernos: cinco, seis personagens simultâneos, seis vidas, cada qual com 

seus modos de existência: se vestem de uma determinada maneira, falam um certo idioleto, são 

vegetarianos ou como vampiros, se alimentam de sangue, são homens e são mulheres, são 

anjos, andróginos. 

                                                           
43 LAZZARATO, M. op.cit. p. 101. 
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Os dispositivos eletrônicos são indispensáveis ao aprendizado e ao agenciamento de 

signos das ruas – a televisão, o rádio, o computador, o DVD, os aparelhos móveis são os 

dispositivos próprios ao regime de máquinas desta época. Mas não é propriamente o aparelho, 

o hardware, que está em causa, mas sim o imaterial, o incorpóreo responsável pela revolução: 

imagem, sons e informação transformados em pulsos, pacotes de bits modulados e 

cristalizados. Estas são as máquinas-ferramentas presentes na fabricação de signos, no 

aprendizado que ocorre para além da escola. Com tais ferramentas não é preciso mais o 

confinamento, pois com a sua utilização tem-se acesso a diversos agenciamentos de enunciação 

e regimes de signos que expressam “uma solicitação, um comando que são, eles mesmos, 

formas de avaliação, de julgamento, repertório de crenças, trazidos para o mundo, a respeito 

de si mesmo e dos outros. A expressão deixa de ser uma avaliação ideológica para se tornar 

uma incitação, um convite a partilhar...”44 

A presença de tais tecnologias na escola amplia a oferta de mundos – e é esse o grande 

drama dos professores: disputar os alunos com a gama enorme de mundos ofertados no 

mercado.  A ferramenta que parece a salvação para o professor – que a utiliza como forma de 

seduzir – tem um poder de sedução muito maior . Os bits não conhecem muros nem grades. 

Não obedecem a arquitetura dos corredores frios tão eficazes na sociedade disciplinar – é 

verdade que ainda existem na escola dispositivos disciplinares; aliás, a escola é montada sobre 

isso. Mas a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle ensina como 

produzir fendas para outros mundos: aprisionados na sala de aula, os alunos, fazendo uso de 

um celular modesto, acessam os celulares uns dos outros, trocam imagens, sons, informações, 

acessam a internet, publicam seus códigos. Vivem, durante o confinamento, duas ou mais vidas 

através dos fakes, jogam jogos em que são fazendeiros, constroem cidades, constroem 

personagens inspirados em mitologia grega.  O contrassenso é que a escola incentiva tudo o 

que compõe a sociedade de controle e pretende controlar através da disciplina. Em partes, 

desenvolve-se, como tática de sobrevivência, a capacidade para lidar com a incerteza, com o 

imprevisível. Essa competência, pode ser compreendida nas palavras de Lazzarato: “trata-se 

da mobilização individual e coletiva ao que está se passando, ao que já passou e ao que vai 

passar, e isso significa invenção, capacidade de agenciamento, de combinações, de fazer 

acontecer...”45 

                                                           
44 LAZZATRATO, in op. cit. p. 100. 
45 Ibidem. p.109. 
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Nesse mundo, a escola passa a ser concebida como uma empresa, daí o jogo linguístico 

– e de poder – que transforma o diretor de escola em gestor, o professor em facilitador. Preparar 

para o trabalho é preparar para trabalhar numa empresa e isto significa “pertencer, aderir ao 

mundo da empresa, a seus desejos e crenças.”46 Educar para o trabalho é então educar a 

sensibilidade do aluno para que este seja sensível o suficiente para aderir ao mundo da empresa. 

Vivemos inseridos em regimes de sensibilidade que podem ser compreendidos como sistemas 

de crenças e desejos compartilhados. O capitalismo se apropriou disso e seu produto de maior 

poder de sedução é justamente o agenciamento de regimes de sensibilidade heterogêneos. Ele 

seduz porque cada mundo promete uma vida feliz afim de se “evitar a tristeza da reprodução 

padronizada e de aumentar a alegria da invenção...” O mundo criado pela empresa “precisa 

estar inserido na alma e no corpo dos trabalhadores e consumidores. Tal inserção se faz através 

de técnicas que não são mais exclusivamente disciplinares.”47 Deste modo, a escola/educação 

passaria a ser compreendida como uma tecnologia de modulação, o que significa que ela busca 

controlar a sensibilidade como competência própria a um tempo em que as variações são 

constantes. Viver e trabalhar num mundo onde as variações são constantes requer um corpo e 

uma alma também em constante variação, capaz de inventar e colaborar no processo de 

invenção coletiva. 

 

                                                           
46 Ibdem. 
47 Ibidem.p.99 
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                                                                                        As periferias funcionam como 

“cérebros em rede”. Cada 

singularidade, cada invenção, cada 

unidade habitacional pode ser 

considerada um módulo que se 

conecta a outro ao gosto da 

modulação midiática. As periferias, 

por serem análogas ao processo 

esquizo, produzem constantemente 

blocos, pedaços, partes.  Esse 

processo de produção/invenção 

disseminado no feltro urbano das 

periferias, “ nas conversas, nos 

costumes, no lazer” , pode agora ser 

explorado como fonte de força viva 

porque próxima do que há de mais 

vital no urbano: a necessidade de 

resistência e continuidade da 

própria vida. 

 

“ ...o Humano é ainda 

menos provável; o seu córtex é a 

organização material mais 

complexa que se conhece;  as 

máquinas que engendram são a sua 

extensão; a rede que irão formar 

será como um segundo córtex, mais 

complexo (... ) Este cenário ergue-

se, a partir de agora, no 

inconsciente dos jovens...” 

 

 

 



78 
 

A sobrevivência exige a fabricação de um corpo que se comunique como que de forma 

instantânea com a velocidade do mundo. O problema é que as velocidades do mundo aumentam, 

corpos são produzidos para essa sobrevivência ao passo que a escola exige uma outra medida 

de tempo – exige que se perca tempo, por exemplo, a paciência do conceito, um, retorno às 

tradições, ao tempo que se perde e ao tempo que não conta. Ás vezes, a distância entre o corpo 

e a velocidade do mundo escapa totalmente ao controle. Porém, mesmo não acompanhando essa 

velocidade, há um apelo, uma convocação constante para saltos além do limite do suportável. 

Isto pode ocorrer de múltiplas formas, como no caso das overdoses, das deformações – 

monstruosidades plásticas quando, por exemplo, o número de cirurgias numa mesma pessoa 

resulta num efeito freak ou nos diversos desafios (quebra de recordes, testes de sobrevivência, 

de resistência, de fidelidade, de coragem...reality shows os mais diversos...as tatuagens e 

modificações.) Esta sociedade produz corpos que vivem no limite do (in)suportável. Parece 

continuar a história do colapso do humano frente ao mundo que ele criou. Ora, como é que se 

poderia preservar uma porção humana se para acompanhar o inumano o homem tivesse a cada 

vez que produzir em si uma transformação não natural – e, portanto, não humana? Isso 

significaria que a cada passo dado, os seres humanos se tornam menos humanos. As implicações 

disto tudo se referem ao fato de que, no fundo não se trata nem deste nem daquele indivíduo. 

Mas de uma rede de forças, fluxos, intensidades – o indivíduo não explica nada, ele é que deve 

ser explicado como configuração momentânea de outras forças que atuam nele. Trata-se do 

neuromagma. 

 

A política da mutação que deveremos provavelmente desenvolver não terá mais 

nada a ver com a idéia de transformar um mundo que se tornou de todo 

ingovernável por parte dos agentes humanos (meros fragmentos de um cérebro 

de um superorganismo intergrado e governado por automatismos bio-

maquínicos e tecno-linguísticos), mas serão essencialmente mutações genéticas 

e perceptivas auto-induzidas, próteses químicas e neuro-físicas que gerarão o 

organismo capaz de elaborar material informativo e perceptivo que não pode 

mais ser nem elaborado nem possuído na esfera do humano. O pós-humano não 

é um dado, mas um projeto no qual já estamos trabalhando, sem saber o quanto 

conscientemente.”48 

 

 

 

 

                                                           
48 BERARDI, F. (Bifo) Cognição e sensibilidade no hipermundo in Neuropolítica. Disponível em: 

http://www.intervencaourbana.org/rizoma/rizoma_neuropolitica.pdf 
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O neuromagma confere às cidades, sobretudo aos territórios periféricos, a característica 

de um feltro, o anti-tecido. Para explicar os conceitos de liso e estriado, Deleuze e Guattari 

recorrem a alguns modelos, a saber: o tecnológico, musical, marítimo e matemático. Aqui, 

especificamente, interessa o modelo tecnológico, sobretudo aquele que se refere ao tecido e ao 

feltro. A princípio, esses dois modelos podem parecer opostos: o tecido é marcado por uma 

trama, produzido a partir de eixos x e y, horizontal e vertical, entrecruzados 

perpendicularmente. O modelo do tecido, desde a antiguidade grega, serviu como metáfora da 

cidade planejada, signo da racionalidade, precisão, cálculo, domínio, controle, destreza. 

Posteriormente, o plano cartesiano, trama xadrez das ortogonais, será   apresentado como uma 

verdadeira trama racional. Desde as cidades gregas, passando pelas cidades romanas, é 

possível observar a obsessão pelo plano ortogonal das cidades, que culmina num modelo 

quadriculado de cidade. A morfologia urbana classifica a forma da cidade também de acordo 

com planos irregulares, como o que encontramos nas cidades medievais que vão surgindo sem 

um planejamento prévio, resultando numa forma muitas vezes caótica e que possui uma lógica 

muito diferente de uma trama ortogonal. 

Do mesmo modo que a partir da trama das ortogonais se produziu uma forma para as 

cidades, que resultou na metáfora do tecido urbano, podemos propor a metáfora do feltro 

urbano, que se dá a partir do processo de produção do feltro: 

 

 

Em relação à utilização das fibras de origem animal, é possível que a feltragem 

tenha sido o primeiro passo em direção à tecelagem. Nesse processo, 

desenvolvido na Ásia pelos ancestrais dos mongois, lã ou pelo de animais eram 

penteados, molhados e colocados em camadas sobre uma esteira. 

Posteriormente, enrolava-se a esteira e batia-se nela com uma vara. Os pelos e 

a lã eram dessa forma compactados e o feltro produzido era quente, maleável 

e durável, podendo ser costurado e moldado a fim de se fazerem roupas, 

tapetes e tendas (Laver, 2006). Outra técnica primitiva que utilizava fibras 

vegetais era o aproveitamento de cascas de certas árvores, como a amoreira e 

a figueira. A casca era arrancada da árvore e mergulhada em água e três 

camadas dela eram colocadas sobre uma pedra chata de forma que a camada 

do meio formasse um ângulo com as outras duas. As camadas eram sovadas 

com um malho até que se juntassem e passava-se um óleo ou tinta para 

aumentar a durabilidade.49 

 

 

                                                           
49 GRACINÉA I. Oliveira. A trama e a urdidura: o vocabulário têxtil e a história da língua portuguesa. In  

Filol. linguíst. port., n. 13(2), p. 441-457, 2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/flp/article/viewFile/59895/63004. 
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O feltro não implica distinção alguma entre os fios, nenhum entrecruzamento, 

mas apenas um emaranhado das fibras, obtido por prensagem (por exemplo, 

rodando alternativamente o bloco de fibra para frente e para trás). São os 

microfilamentos das fibras que se emaranham. Um tal conjunto de 

enredamento não é de modo algum homogêneo: contudo, ele é liso, e se opõe 

ponto por ponto ao espaço do tecido (é infinito de direito, aberto ou ilimitado 

em todas as direções; não tem direito nem avesso, nem centro; não estabelece 

fixos e móveis, mas antes distribui uma variação contínua.50
 

 

 

 

 

 

O feltro urbano seria então o emaranhado de linhas que encontramos na cidade:  linhas 

de fuga, linhas de circunvolução (quando você se perde numa zona da cidade e fica dando voltas 

em círculos...), linhas de dispersão, linhas de precedência, linhas de atravessamento (o caminho 

que fazemos no meio do mato para sair do outro lado) linhas de sucessão transitória (primeiro 

você vai ali, depois ali, e depois lá, aí só depois é que você chega), linhas de intensidade 

intermitente, linhas de contágio e propagação, linhas de reflexão (por exemplo, fazer um “bate 

e volta” na praia – você bate num lugar e depois volta para o ponto de origem), linhas de 

condensação magmática (linhas que dissolvem elementos numa massa, líquido, pasta de 

elementos primordiais próximos de uma sopa primeva – cso, por exemplo: choveu, inundou 

tudo, a rua desaparece para dar lugar a um pântano de refugos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 DELEUZE,G.; GUATTARI, F.. O Liso e o Estriado. In: Mil Platôs. Vol. 5. Trad. Peter Pál Pelbart e Janice 

Caiafa.  São Paulo: Ed. 34. 1997. p.181 
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3-  Resistência e Sobrevivência no inferno 
 

 

 

Num belíssimo livro intitulado “A sobrevivência dos Vagalumes”, Georges Didi-

Huberman51 esboça uma história que retoma as descobertas do então jovem Pier Paolo Pasoline 

acerca dos vagalumes. Para o cineasta italiano, os vagalumes seriam as pequenas luzes, 

lampejos de inocência e vida, alegor52ias da resistência contra o fascismo, uma pequena luz, 

“alegria inocente e poderosa que aparece como uma alternativa aos tempos muito sombrios ou 

muito iluminados do fascismo triunfante.” Um frescor de juventude atravessa as páginas, 

transbordando a alegria dos encontros e das descobertas. Há aqui a teimosia em sorrir em 

tempos duros de fascismo, própria de uma juventude encantada com o amor e com a amizade. 

 

Os resistentes de todos os tipos, ativos ou ‘passivos’, se transformam 

em vaga-lumes fugidios tentando se fazer tão discretos quanto possível, 

continuando ao mesmo tempo a emitir seus sinais ... ora, toda a obra 

literária, cinematográfica e até mesmo política de Pasolini parece de fato 

atravessada por tais momentos de exceção em que os seres humanos se 

tornam vagalumes – seres luminescentes, dançantes, erráticos, 

intocáveis e resistentes enquanto tais – sob nosso olhar maravilhado.53 

 

Porém, este devir-vagalume da política acaba sendo afugentado por conta dos refletores 

e dos poderes midiáticos e da indústria cultural, e vemos então um Pasolini desiludido anunciar 

o desaparecimento dos vagalumes: a luzinha perde a força frente à sociedade de consumo que 

se configura no pós-guerra como um neofascismo implícito na própria cultura. O fascismo 

cotidiano do consumo e as luzes das vitrines e das telas de televisão sequestram o brilho das 

pequenas luzes: os vagalumes começam a desaparecer por conta do que ele chama de “genocídio 

cultural”. A resistência então desapareceria dando lugar ao fascismo triunfante na Itália, o 

verdadeiro fascismo: “ aquele que tem por alvo os valores, as almas, as linguagens, os gestos, 

os corpos do povo ... é aquele que conduz, sem carrascos nem execuções em massa, à supressão 

de grandes porções da própria sociedade”54. O pessimismo de Pasolini chega a extremos: 

não existem mais seres humanos, apenas “singulares engenhocas que se lançam umas contra 

as outras”55. Os vagalumes de Pasolini são o povo em sua capacidade de resistência e aptidão 

para a sobrevivência. Os miseráveis e excluídos, o espírito popular, o povo se torna, em meados 

                                                           
51 DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos Vagalumes. Trad. Vera Casa Nova, Márcia Arbex. Belo 

Horizonte: Editora UFMG,2011 
52 Ibidem, p.20 
53 Ibidem. pgs. 17-23. 
54 Ibidem, p.29. 
55 Ibidem,p.30 
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dos anos de 1970, para Pasolini, um povo degenerado e vil, ridículo, monstruoso, criminoso. 

Os vagalumes assim desaparecem mediante a ditadura industrial, convertidos em mercadorias 

descartáveis. 

No entanto, o trabalho de Didi-Huberman consiste em mostrar que os vagalumes ainda 

persistem e que a resistência é possível. Após demonstrar que o pessimismo de Pasolini se 

refere antes a conjunturas políticas e existenciais, bem como a um esgotamento da capacidade 

de ver, Didi- Huberman  aponta a persistência das  sobrevivências  que podem  ser  definidas  

como  condição antropológica de resistência aos poderes sobre a vida. Ao retomar Giorgio 

Agamben e Walter Benjamin, o autor mostra então que a partir destes pensadores um outro 

exercício é possível, um aprendizado: ver, enxergar “os objetos mais modestos, a imagens mais 

diversas” que, para Agamben, possibilitam uma “arqueologia filosófica”: se as pequenas coisas 

passam a ser alvo de um olhar filosófico, e por isso mesmo, se essa prática pode continuar a 

proposição de Walter Benjamin de escovar a história a contrapelo, abrem-se então fendas para 

que tudo aquilo que foi exilado pelas grandes teleologias conceituais venha à tona, deslize 

sobre a superfície do pensamento filosófico. É assim que os vagalumes, esta luz menor, podem 

ser retomados e pensados como signos do contemporâneo. Mas o problema que se segue é o 

da perda ou destruição da experiência, este apocalipse que impede a narração e o 

compartilhamento das narrativas entre as gerações. Trocar experiências parece não ser mais 

possível porque a existência cotidiana não tem mais nada a ver com a experiência.  Donde o 

ofuscamento destes vagalumes, de suas pequenas narrativas, de suas vidas miseráveis. Didi- 

Huberman segue seu ensaio então procurando responder a uma pergunta que será também a 

nossa, ao longo destas páginas: é possível elaborar esse pessimismo e ainda resistir? 

Partindo de algumas das proposições de Didi-Huberman, sem, no entanto, prender-se 

dogmaticamente a elas, cumpre investigar se a vida e a sobrevivência do jovem das periferias 

assinalam lampejos de resistência ou se eles são meros agentes desse fascismo. Mergulhados 

num mundo de consumo e prazer imediato, consumidores vorazes das parafernálias da 

indústria cultural, os jovens assumem lugares que podem ser tanto de consumidores passivos 

quanto de produtores agressivos de estilos de vida, bens matérias e imateriais. 

No fluxo56 das quebradas, explorando quanto pode um corpo, o que os jovens 

descobrem é o poder de invenção de seus corpos – as periferias enquanto territórios sensíveis 

                                                           
56 Fluxo é o modo como são nomeados, pelos jovens, os movimentos que ocorrem nos bairros de periferia. Pode 

ser uma festa de rua – o chamado “pancadão” –, o movimento do tráfico de drogas, ou outras atividades 

dinâmicas. 
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são territórios propícios à   constituição   de “ficções   somáticas”57.   Diante   da 

impossibilidade de se pensar o corpo sem pensar no regime de máquinas58 a que ele se conecta, 

o corpo na cidade deve ser pensado em sua relação com as máquinas que a ele se acoplam bem 

como em relação à própria cidade tornada uma mecanosfera. O sucesso do funk nas quebradas 

é signo de um contexto maior, a saber, o do poder somatopolítico, fármaco-pornográfico. (cf. 

Preciado) O que assistimos recentemente talvez assinale uma tensão entre os dispositivos 

disciplinares da sociedade que já não exercem mais eficazmente seu  poder; talvez o controle 

sobre os corpos tenha se perdido. Por alguma razão, e de diferentes formas, os jovens voltaram 

às ruas e a reação dos poderes sobre a vida exige uma resposta para esse fenômeno: os jovens 

descobriram que seus corpos figuram como peças de uma ficção somatopolítica e essa 

descoberta possibilitou a estes mesmos jovens tomar parte na fabricação deste novo sujeito. 

Esse poder precisa ser esvaziado, precisa ser “canalizado”, como dizem. Os jovens são nativos 

dos novos sistemas de representação que domina a cotidianidade (fotografia digital, websites, 

dispositivos móveis e redes sociais). A relação do jovem com o seu corpo passa 

necessariamente, na grande maioria dos casos, pela articulação com novas tecnologias – 

incluindo aí também a manipulação química e biológica do corpo. 

 

 

 

As ruas pulsam. Domingo à noite, a cidade-dormitório quer repousar mas as ruas foram 

tomadas  – no  cenário outrora produzido para o tédio, a alegria é exceção. Entretanto,   

quando jovens   tornam   a   exceção   a regra, o que passa a ser irradiado nas quebradas é 

“a luz do desejo”: os becos são tomados  então  por  uma revoada de vagalumes e a travessia 

do beco se faz menos perigosa – pelo menos até à chegada da polícia ou do ataque de “um 

cão de guarda na noite”. 

                                                           
57 PRECIADO, B.P. Testo Yonqui – sexo, drogas y biopolítica.1ª ed. Ciudad autônoma de Buenos Aires: Paidós, 

2014. 
58 Cf. DELEUZE, G. Post-sriptum sobre a sociedade de controle in Conversações. Editora 34, 1992. 
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Drogas e tecnocomunicação estão em estreita relação; são os dois fatores de 

alteração da relação mente-mundo. Quando falamos de drogas devemos tomar 

esta palavra em toda a sua extensão, não reduzida à restrita farmacopéia das 

substâncias criminalizadas pela lei, mas estendida a todas as substâncias que 

regulam a relação da sensibilidade com o ambiente. E quando falamos de 

drogas, nesta altura devemos reconhecer que estamos simplesmente iniciando 

um discurso sobre a auto-mutação, sobre a mutação autoadministrada a que o 

organismo consciente/senciente se induz a si  mesmo  para  aprender a  elaborar  

cognitivamente,  perceptivamente,  emotiva  e eroticamente o material 

informativo-estimulante que recebe.59
 

 

 

 

Estamos diante de um cenário contraditório: por um lado se observa a exaltação do 

indivíduo, cada um pensando no seu quadrado ao mesmo tempo que se constrói também a 

noção de uma comunidade: a quebrada não é apenas um lugar, a quebrada é também “nóis na 

fita”, a coletividade. Embora uma guerra terrível e cruel seja travada cotidianamente na 

quebrada, ainda assim, em outros territórios, identifica-se a quebrada no outro – “você pode 

sair da quebrada mas a quebrada não sai de você”. A quebrada então poderia ser definida 

como um “um conjunto vivo de estratégias”58 constituinte de “novas modalidades de se 

agregar” – a exemplo dos rolezinhos e dos fluxos de rua –  “de trabalhar” – a exemplo dos 

meninos organizadores de festas – , “de criar sentido” – o sentido da vida: zoação, pegação, 

viver a vida, humildade - “de inventar dispositivos de valorização e de autovalorização” –  o 

funk ostentação, a tatuagem do diamante ou da carpa como signos de uma geração, a noção de 

“comunidade” no lugar de favela. Estratégias de sobrevivência. 

Seguindo o raciocínio de Pelbart, o problema é que as formas de vida nas quebradas 

parecem estar seguindo, sobretudo, as redes de poder do capitalismo conexionista, antes de se 

tornarem redes alternativas e autônomas, as redes de saber e poder das periferias são 

cooptadas pela lógica do capitalismo. Nesta cooptação, a educação, formal e não-formal, tem 

papel fundamental. As periferias, as quebradas, compreendidas como territórios sensíveis, são 

potencialmente territórios existenciais alternativos, onde circulam fluxos neuromagmáticos e 

potentia gaudendi.60 

                                                           
59 Berardi,          Franco.          Cognição          e          sensibilidade          no          hipermundo.          Disponível          

em:  http://www.intervencaourbana.org/rizoma/rizoma_neuropolitica.pdf 
60 Cf. PRECIADO, Beatriz. In Op. Cit. Cf. Também, Pelbart, P. P.  Neuromagma in op. Cit. 
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A dança errática dos meninos e meninas nos fluxos das quebradas se realiza diante do 

olhar horrorizado da cidade. A retomada das ruas e dos espaços fez com que a cidade toda 

pensasse sobre si mesma, que questionasse os limites do público e do privado – como no caso 

dos rolezinhos – pensasse suas relações sociais e de classe, se desse conta da existência de 

outros espaços e outras lógicas. Com estes novos agentes nos territórios da cidade, a política 

se encarnou “nos corpos, nos gestos e nos desejos de cada um.”61
 

A dança dos vagalumes se tornou um terror na cidade. O que a cidade assiste no fim das 

noites de domingo, nas quebradas, é um espetáculo trágico de jovens que correm de um lado 

para o outro, tocando o terror, aterrorizando, causando. São lampejos surgidos no meio da 

noite, lampejos demoníacos – aliás, a substância responsável pela fenômeno de 

bioluminescência se chama Luciferina – que tremeluzem entre “sinais humanos de inocência” 

e ao mesmo tempo sinais de novas formas de fascismo. 

As formas de resistência apontam para a invenção de novas formas de existência. Ao 

se produzir novas formas de existência para “sobreviver no inferno”, o que emerge é justo 

aquilo que foi  excluído, esquecido  no  processo  de  racionalização  da  vida:  a  racionalização  

do  espaço,  a administração da vida e da cultura, a tecnicalidade da  arte no processo de 

produção das cidades. A emergência do recalcado talvez se refira ao surgimento de pulsões 

que se poderia arriscar chamar de um impulso trágico que encontra expressão nos signos das 

culturas de resistência que incita  o pensamento a pensar, buscar, desvelar e elaborar um sentido 

afim de compreender a luta pelo reconhecimento de um saber dito menor como forma de 

resistência a planos diretores uniformizantes.  

Tomando as periferias como intercessoras, é possível pensar a circulação de saberes 

que não são propriedades de ninguém, o saber de uma coletividade necessário para esse trabalho 

de reinvenção da vida ou sobrevivência. Esse saber pode ser aproximado do conceito de 

agenciamento coletivo de enunciação. O agenciamento é o ato de conectar esse saber que 

circula nas periferias de tal modo que ele passa a ser expressão de um saber de uma coletividade 

e não de um indivíduo. O saber-fazer pode ser considerado como lugar do comum, ponto de 

partida para construção de modos de vida. Hoje alguns pesquisadores falam inclusive de um 

sujeito periférico. Trata-se da invenção de uma forma social e produtiva. As condições de vida 

nas periferias das grandes cidades exigem uma transformação radical da vida material – para 

                                                           
61 Cf. DIDI-HUBERMAN, G. In op. Cit. p. 25 
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isso é necessário o agenciamento de forças e potências capazes de “inventar soluções”. Essas 

invenções são elaborações sobre aquilo que restou, sobrou, ficou de “fora” do projeto de 

modernidade. É o “fora” que na cidade é convocado. Essa necessidade vital de invenção produz 

conhecimento, um saber-fazer sem dono, próprio de uma coletividade anônima62  que se 

reconhece na expressão “periferia” ou “quebrada”. 

Para se entender de que modo opera essa conexão de forças, signos e acontecimentos, 

um dos aspectos interessantes é o estudo dos conteúdos atitudinais, em que é possível encontrar 

uma chave de leitura nas concepções de Deleuze e Guattari a propósito dos estudos da 

linguagem, que aponta para um importante operador para se pensar a questão do conteúdo e da 

expressão, fundamentais para a abordagem de uma literatura menor62. Nesta perspectiva, o 

signo não se reduz ao dualismo significante/significado. Ele é pensado como agenciamento, e 

por isso possibilita pensar em todo um rizoma de conexões, pensar a distinção entre formado e 

não-formado, entre o estratificado e o não estratificado, enfim, essa abordagem realiza uma 

cartografia de processos, analisa os signos em sua dinâmica, no movimento de constituição e 

não enquanto fatos acabados, finalizados. E este parece ser o que ocorre com a linguagem, no 

caso da cultura do Hip Hop: uma língua menor em estado de formação, uma língua que se 

forma, que se constitui, que se fabrica no intercâmbio com os signos da cidade, com risco, a 

aposta, o perigo, com restos, fragmentos de culturas diversas, músicas, ruídos. O modo como a 

linguagem funciona é que determina uma possível e posterior estrutura; assim, a função é que 

cria a estrutura, e não o contrário. A pragmática do discurso estaria ligada aos conteúdos e à 

expressão que se sustenta e prolifera no ambiente urbano porque opera  conexões  com  a  

cidade,  com o corpo,  com  a  voz,  com o pensamento, a fala, a oralidade, a escrita e com a 

máquina.  

 

 

 

                                                           
62 O comum autônomo e novas formas de organização – Ocorre que, no lugar esquecido onde somente a polícia e 

a igreja chegam, o fluxo de produtividade escapa da dominação e produz algo novo, produz formas de convivência 

e cooperação, escapa  da  lógica  de  um  suposto  darwinismo social.  Pelo  contrário,  as  formas  de  convivialidade 

e cooperação é que passam a ser modelos para a produção pós-fordista (empreendedorismo, gerenciamento e 

governo de si, flexibilização, a comunicação em rede). As formas de organização dos jovens, nativos digitais, 

seguem o modelo rizomático da  internet, reorganizando a  relação  com  o  espaço  e  o  tempo.  Esses novos  

modos de  organização possibilitaram aos jovens a potência necessária para abalar o instituído. Pela primeira vez 

se viu modos explosivos de organização que questionaram o estatuto das cidades, o modo como até então elas 

vinham se configurando. 
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Tem que acreditar… 

 

Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: 'filho, por você ser 

preto, você tem que ser duas vezes melhor.' Aí passado alguns anos eu pensei: 

Como fazer duas vezes melhor, se você tá pelo menos cem vezes atrasado pela 

escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses... por 

tudo que aconteceu? Duas vezes melhor como ? Ou melhora ou ser o melhor 

ou o pior de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que tiver mais 

perto de você, o que tiver dentro da sua realidade. Você vai ser duas vezes 

melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso 

aí? Acorda pra vida, rapaz.  (A   vida   é   um   desafio. Racionais MC’s) 

 

O que o jovem proveniente das periferias vive é uma vida de risco para enfrentar e 

resistir ao processo de exclusão, ao mesmo tempo que procura se integrar ao sistema – é o caso 

do funk ostentação, por exemplo. E para essa sobrevivência, os jovens inventaram uma estética 

em que as artes – rap, funk, grafite, dança, literatura, estilo - estão diretamente ligadas ao corpo: 

intercâmbio de fluxos que exige pensar numa dinâmica de interações – ou agenciamentos - que 

vai muito além de sua tipificação como pastiche, cópia, reprodução ou mero consumo. O que 

parece estar em causa é um lento processo de estratificação, a emergência de algo novo, uma 

escrita do corpo e com o corpo, na cidade e com a cidade, numa espécie de simbiose: o caso é 

que se trata de uma territorialização que desterritorializa outros territórios, uma relação de 

simbiose com a cidade, com elementos os mais variados, deslocados de seus contextos 

originais. Deste modo, uma letra, um gesto, uma tag, uma bombeta, um sampler ou scratch são 

signos que remetem a muitas outras conexões, fluxos, cortes, acelerações, saltos, quedas, 

quebras, interrupções, curtos-circuitos mas também à produção de algo novo, uma nova língua 

no seio daquela que foi negada ao jovem. Para que o rap e a cultura Hip Hop existam na cidade, 

são necessários muitos agenciamentos que entrecruzam elementos heterogêneos, por exemplo, 

o corpo humano e suas possibilidades: o equilíbrio e a destreza no caso da dança; o corpo, o 

concreto, o pincel, o spray  e a lata de tinta no caso do grafite; a música, a língua, as 

máquinas sonoras no caso da música. O que está em causa é a invenção de algo novo, um corpo 

que investiga e aprende, neste agenciamento, “quanto pode um corpo”. Face ao sofrimento 

inerente a uma vida precária – não só de uma vida precária, mas como condição da própria 

vida - seria interessante pensar a saúde necessária não só para suportar mas para  aceitar  a dor 

e o  sofrimento  como  condição.  Essa saúde necessária seria um componente importante desse 

viés trágico das culturas de resistência. Recuperando a ideia de “grande saúde”, de Nietzsche, 



88 
 

que não nega, inclusive, o “estar enfermo”, pode-se pensar numa disposição para o 

enfrentamento, decorrente de um modo de vida que teria nas culturas urbanas, sobretudo nas 

periferias, um dos seus maiores focos de expressão: parece que, para exercer em sua vida e por 

sua vida formas de resistência, é preciso uma “grande saúde”, compreendida por Nietzsche 

como característica fisiológica do humano forte. Uma saúde necessária ao dizer-sim à 

realidade. A resistência poderia ser compreendida, então, como uma espécie de ensaio 

necessário para se adquirir essa saúde. Porque um corpo-que-não-aguenta-mais, um corpo no 

limite, doente, enfraquecido, também ele é um escândalo da verdade que apresenta para a 

cultura aquilo que no projeto de modernidade foi recalcado. A resistência também diz, também 

encarna, várias facetas desse mal estar na cultura: que há guerras, conluios, agressões, 

violência, indisciplina, explosões, choques, estampidos, deserções, gritos, motim. O que 

diferencia um e outro corpo – aquele que age e aquele que reage, aquele que tem disposição e 

aquele corpo enfraquecido, aquele que pode e aquele que não suporta mais – o que os diferencia 

é a atitude frente a tudo o que acontece, uma maneira de ser, uma forma de vida: às vezes ser 

despojado, insolente e cruel. Sobretudo e principalmente consigo mesmo. O corpo-que-não-

pode-mais expressa não somente a tormenta, o mal-estar, mas também promessas de um outro 

mundo que não chega nunca, que nunca chegou e que, por isso mesmo, adoece ainda mais o 

corpo que já não pode mais. Daí pode-se aventar o ressentimento oriundo desse 

enfraquecimento. O ressentimento é sempre valorativo, tal como Nietzsche mostrou existir 

uma vingança contra a vida, assim   também pode-se observar que uma cultura idealizada 

engendra uma vingança contra outras concepções de cultura, culturas ditas marginais –  e que 

nesta reflexão se optou por nomear culturas menores, diferentes da cultura hegemônica.  Os 

clichês, jargões e estereótipos não dizem e não fazem nada mais que negar o que está dado: 

eles são o ódio e a covardia frente ao devir, pois querem que as coisas se estabilizem, que os 

jovens neguem a potência da vida, o pulsar de seus questionamentos e inquietudes. O amor fati 

é uma prova de resistência pela qual alguém se fortalece e garante, em face do mundo e da 

cultura, sua soberania, possibilitando aperfeiçoar-se, fortalecer-se, aumentar a resistência. Se, 

por um lado, “a realidade foi despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida 

em que se forjou um mundo ideal”63, por outro, o dizer-sim, a afirmação da vida e até mesmo 

a afirmação do perecimento e do aniquilamento são decisivos numa concepção trágica da 

                                                           
63 NIETZSCHE. F. Ecce Homo, como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo. Cia das 

Letras.1995.p.18 
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existência, pois que ela diz sim, também, à contradição e à guerra, e para tanto exige uma 

constituição e uma saúde próprias do forte. A atitude de afirmação da vida mesmo diante das 

possibilidades de aniquilamento instaura na cidade aquilo que ela nega: que existem pulsões 

de vida, mas também de morte atuando em todas as dimensões da vida. 

 

 

UM RUÍDO ENSURDECEDOR, SEMELHANTE A UMA 

PORÇÃO DE VIDROS E FERROS RETORCIDOS. MAS TRATAVA-SE 

APENAS DO PODER DA VOZ HUMANA. E, JUNTO AOS 

GRITOS, UM AMONTOADO HUMANO QUE SE COMPRIMIA 

PARA UM CENTRO COMUM – VIAM ALGUMA COISA E 

JUBILAVAM: RISOS, GRITOS, SALVAS E SILVOS, MÃOS QUE 

ACENAVAM. EU CUSTAVA A ENTENDER E 

UM DOS PROFESSORES SE PRECIPITOU EM DIREÇÃO AO 

CATACLISMO. E QUANDO, ENFIM, COMECEI A COMPREENDER, 

PASSOU POR MIM O PROFESSOR E UM MENINO, A BOCA 

ENSANGUENTADA. 

    

  

  

“Essa porra é um campo minado / Quantas vezes eu 

pensei em me jogar daqui / mas aí, minha área é tudo o que eu 

tenho / A minha vida é aqui, eu não preciso sair / É muito fácil 

fugir mas eu não vou / Não vou trair quem eu fui, quem eu sou 

/ Eu gosto de onde eu vou e de onde eu vim / ensinamento da 

favela foi muito bom pra mim.” 

 

Racionais MC’s
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4- Na pele das cidades 
 

 

A consolidação das culturas Hip Hop e do funk, do samba e do pagode, da pichação e do 

grafite, do futebol de várzea e do basquete de rua, da tectônica popular e da bricolagem, do 

gesto e da ginga, a lógica das gambiarras e a estratégia do rolo, embora tenham no centro da 

cidade um vetor importante de sua instauração, está, também, diretamente ligado à criação e 

expansão das periferias da cidade. Com a expansão das metrópoles inicia-se um outro processo 

de produção do espaço urbano, com a população se instalando nas periferias distantes graças a 

uma prática envolvendo ações ligadas à capitalização da terra, a resposta dos governos às 

pressões por moradia e infraestrutura. Um primeiro momento que se inicia em 1888, motivado 

pelo fim da escravidão e pela imigração decorrente, faz crescer na cidade o número de cortiços. 

No início do século, na cidade de São Paulo, o cortiço é a alternativa para a classe operária; na 

sequência, ocorre um deslocamento para as periferias motivado pela possibilidade de compra 

de terrenos irregulares e pela possibilidade da autoconstrução. Dos anos 60 até os 2000, ocorre 

o crescimento da periferia e uma diminuição da população no centro da cidade.  

A configuração da cidade de São Paulo não diz respeito a uma falta de planejamento; pelo 

contrário, ele é decorrente de um planejamento que visou o automóvel e, consequentemente, 

um planejamento que favoreceu  a implementação  de grandes  avenidas  em detrimento da 

moradia. Assim, o planejamento urbano da cidade de São Paulo privilegiou o processo de 

crescimento periférico. A crise do aluguel no centro da cidade, o Plano de Avenidas, o sistema 

de ônibus levaram a população mais pobre para longe dos anéis centrai. Essa população 

encontrou possibilidades de adquirir lotes irregulares e o sistema de construção – 

autoconstrução – permitiu-lhes edificar  uma  moradia.  No  entanto,   em  se considerando a 

terra e o imóvel como mercadorias, pelo fato de não serem regularizadas elas não abririam 

possibilidades de financiamento para melhorias significativas. A falta do Estado, o descaso só 

fez aumentar os problemas oriundos da falta de infraestrutura. Quanto mais se avança no 

tempo, maiores se tornam os problemas, pois percebe-se uma territorialização cada vez mais 

problemática, ocupando áreas de mananciais e da serra da Cantareira, por exemplo. O caso das 

favelas apresenta um contraste gritante entre uma ordem regular, a saber, a da cidade formal, 

planejada, e uma cidade informal. Esse fato, mediante um ideal de cidade, de um planejamento 

racional do espaço, acabaria por legar a favela à marginalidade, uma vez que a favela se 

apresentaria como um estranhamento face à cidade regulada. A cidade foi seccionada em vários 

estratos, cidades-jardins e cidades higienizadas de um lado, e periferias de outro. 
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O planejamento urbano acaba por entrar em contradição com seus princípios. Por conta 

de diversos fatores, observa-se um colapso, uma crise urbana que coloca em xeque a própria 

democracia e os diretos do cidadão à cidade. Tais planejamentos operaram na descentralização 

da cidade, visando a expandir a cidade para além dos limites do centro, criando não apenas 

uma cidade de ricos e uma cidade de pobres, mas também o absurdo de uma legislação para 

ricos e outra para pobres no que diz respeito ao direito à cidade. Ocorre que os planos citados 

contribuíram para os atuais problemas encontrados na metrópole: a expansão da cidade foi 

planejada, mas ela foi destituída de financiamento, de infraestrutura, de transporte público 

adequado, educação, cultura e lazer, saúde, enfim, de todos os serviços indispensáveis a uma 

vida justa. Postas essas observações, abrem-se margens para se discutir o problema da 

associação entre as periferias e a marginalidade, não como característica substancial desse 

estrato da sociedade, mas como decorrência da falta de cidade. De fato, a expansão da cidade 

sem a observância de elementos de infraestrutura e de outros equipamentos sociais básicos 

acaba por conduzir a população pobre a uma condição de vida que exigiria a invenção de táticas 

e estratégias para suprir aquilo que o Estado deixou de cumprir. 

Como decorrência desse abandono, os grandes centros urbanos foram palco de uma 

relação tensa entre o Estado e um estado paralelo, uma vez que a base de ação de organizações, 

quadrilhas, gangues criminosas se encontra muitas vezes associada a essa precariedade da vida. 

Assim, parece que a forma da cidade, bem como o descaso do Estado em relação aos territórios 

mais pobres – favelas, periferias, conjuntos habitacionais – favoreceram tanto  a criminalidade 

quanto  a criatividade.   Levando  em consideração todas as evidentes diferenças entre um 

caso e outro, pode-se identificar certa semelhança entre o caso das periferias de São Paulo, 

Rio de Janeiro e o bairro do Bronx.       

Pode-se, também, verificar como as comunidades se reinventaram em torno da cultura e 

com isso passaram a responder  a essa falta da cidade e do  Estado.  Foi  por meio  da 

cultura que novas  formas  de convivialidade foram eficazes no enfrentamento da vida 

precária, movendo afetos que atuam na produção de modos de vida em campos sociais 

concretos – o que não se deu e não se dá de forma suave: nesse processo é que se pode observar 

a emergência do impulso dionisíaco como elemento ao mesmo tempo criativo e destrutivo – 

destrutivo porque não nega as relações de força, o combate, a guerra inerentes à vida. Se nos 

lembrarmos da tragédia grega e mesmo da filosofia dionisíaca de Nietzsche, um dos maiores 

aprendizados se refere a uma concepção de existência em que mesmo as mais dolorosas 

provações, mesmo tudo aquilo que há de mais problemático e estranho na existência é 
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afirmado, desejado. Trata-se, portanto, de uma perspectiva de existência em que vige um dizer-

sim à vida. 

As periferias poderiam, assim, ser consideradas como uma aventura geográfica de um 

povo uma determinada época da história, a saber, aquela que se refere ao período de 

esgotamento do projeto moderno, sendo, por isso, uma linha de fuga em  relação às cidades-

modelos planejadas em vista de um modelo, de uma moral, em benefício de apenas parte da 

população. Os signos agenciados pelas letras do rap e do funk, do pagode e do samba, no estilo 

das roupas, no modo como o corpo é explorado, na aventura de construir um teto, um abrigo, 

na conquista de um pedaço da Terra e na luta por reconhecimento, pelo direito à voz na cidade, 

conduzem à constituição de uma identidade, de um povo, de uma causa, de muitas vidas. A 

vida nas periferias exige experimentação e  invenção como tática de sobrevivência pois, nelas, 

ou se inventa soluções ou então a vida simplesmente não é possível. Há uma contiguidade 

entre o que a sobrevivência exige e aquilo que se faz na arte de rua, nas suas diversas vertentes: 

exige-se experimentação, deslocamentos, improvisos, desvios. O processo de invenção estaria 

relacionado, deste modo, a um processo de elaboração efetuado a partir daquilo que está dado, 

daquilo que acontece, precariedade e falta. Esse processo produz na cidade um “outro 

pensamento” que pensa a partir justamente daquilo que foi recalcado e, portanto, não-pensado 

pela cidade moderna. Abre margens, assim, para a irrupção de forças recalcadas. Nietzsche, 

Freud e Adorno são pensadores da cultura que identificaram o modo como tais pulsões 

fazem parte da constituição da vida, bem como identificam o processo por meio do qual tais 

pulsões passam a ser recalcadas, caindo assim no esquecimento. A aproximação pode ser feita a 

partir de Nietzsche com o conceito de dionisíaco, compreendido como impulso, uma força 

característica da própria vida; com Adorno, observa-se a continuidade dessa pesquisa que 

aponta para as forças constituintes da vida ao passo que a cultura ocidental, no seu longo 

projeto de esclarecimento, acaba por sufocar esse impulso em favor de uma suposta 

racionalidade emancipadora.  Nesse projeto que remonta até os gregos, observa-se de que 

modo os homens vão se constituindo enquanto seres de razão, em detrimento de uma outra 

dimensão também constitutiva do ser humano. Ocorre que essa dimensão pática do humano e 

da vida, não desaparece apenas porque ela se demonstra uma dimensão problemática – e 

aterrorizante – a ponto de ter sido barrada, recalcada, esquecida. As pulsões dionisíacas, a 

dimensão trágica da vida, todo o seu lado cruel, doloroso permanecem de algum modo atuantes 

na vida no humano. Toda essa dimensão pática (de pathos, paixão) irrompe como 

acontecimento desnorteador que coloca em crise, inclusive, a razão ordenadora. É nesse 
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sentido que as culturas juvenis podem ser pensadas: como irrupção do recalcado na pele da 

cidade contemporânea, sobretudo nos estratos periféricos, aqui compreendidos como lócus de 

potência e vida. Os signos e acontecimentos produzidos pelas culturas juvenis de resistência 

se inscrevem como táticas de sobrevivência num cenário em que ou a invenção se torna modo 

de vida ou simplesmente a vida mesma perde a força e talvez não seja mais possível. O corpo 

aí é também ele pura experimentação, pois se trata de um modo de vida que força o corpo a 

entrar em conexão com suas potências, a explorar aquilo que ele pode, pois se não sabemos 

quanto pode o corpo, sabemos que o corpo, nos territórios sensíveis, é marcado pelo poder de 

diferenciação e não por um encontro com um si mesmo. As periferias seriam, deste modo, lugar 

de estranhamento que possibilitaria um estranhamento de si, exigindo constantemente a 

invenção de outras formas de vida e pensamento. Entender, na história das cidades, as periferias 

como movimento disruptivo possibilitaria assim a instauração de estados de invenção – 

sensível, conceitual, existencial – que capturam, de outro modo, o que se passa nas cidades, 

como, por exemplo, o embate entre os modos de vida – ou sobrevivências – existentes nas 

periferias com a legislação; o assujeitamento dessas formas de vida, quando submetidas às leis; 

as diversas formas de burlar o sistema, aprender estratégias, táticas, procedimentos para traçar 

linhas de fuga que possibilitam escapar aos processos de controle. Deste modo, se a periferia 

pode ser compreendida como acontecimento, é possível, então, investigar o que acontece no 

acontecimento: quais são suas táticas, desvios, fluxos, jeito, esquema, negócio, rolo, um-bem-

bolado, uma fita, uma ponta... 

Ao longo desse percurso, observa-se a correlação entre a lógica das periferias, os modos 

de sobrevivência, as formas de pensamento e o capitalismo estético-cognitivo. A lógica do 

capital e das periferias são correspondentes e os fluxos liberados na periferia proporcionam 

uma nova experiência e um aprendizado, porém, na medida em que são liberados, 

imediatamente os fluxos são capturados. Sem dúvidas que o desejo é posto em circulação e é 

interessante que o capitalismo estimule tal fluxo ainda que a todo momento ele queira codificá-

lo, estratificá-lo. Como não é possível cuidar de todos a todo momento, a axiomática do 

capitalismo coloca em funcionamento modos de existência em que cada sujeito é 

empreendedor de si mesmo. Cada vida passa a ser gerida conforme uma mercadoria, sendo o 

sujeito ao mesmo tempo produto e produtor. A autoprodução de um sujeito é já uma captura, 

pois a invenção, a experimentação, a diferenciação, a criatividade, a mudança, são todos os 

elementos característicos do capitalismo estético-cognitivo. Do mesmo modo como a periferia 

se produz a si própria segundo uma lógica que se poderia chamar de esquizo, assim também 

o sujeito se produz a si próprio como um bricoleur. Deste modo, existiria uma similaridade 
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entre a produção da vida material e as formas de pensamento. Assim, é interessante entender 

que a lógica de produção da periferia influencia nas formas de pensamento e este, por sua vez, 

atua na produção da periferia e o que resulta desse processo é um sujeito produto-produtor. 

 

 

 

 

 

5- Centro-periferia: diferendos 

 

 

 

Essa espécie de durcharbeitung efetuada por determinados estratos da cidade não é 

obra de uma subjetividade, mas de uma produção efetuada por uma coletividade. O 

agenciamento coletivo de enunciação é perlaboração daquilo que ficou de fora no pensamento 

programático da arquitetura racionalista moderna. A arquitetura moderna escolhe e enuncia o 

que pode e deve ser pensado segundo critérios próprios; ela escolhe também como um dado 

recorte deve ser pensado. Além disso, determina os modos de fazer, construir, habitar. O que 

é inventado na prática construtiva popular elabora soluções para problemas oriundos do seio 

do moderno. Essa soluções são elaboradas também como discursos, são transmitidas, 

compartilhadas: “ faça assim, desse jeito, isso funciona desta maneira...” 

Há um diferendo entre o pensamento arquitetônico racionalista da arquitetura moderna 

e os outros pensamentos postos à margem. Diferendo que se refere ao plano do desenho – 

dimensão disciplinar de um ethos, de um saber-poder que legitima o olhar do arquiteto – e o 

plano de experiência vernacular das periferias autoconstruídas. O trabalho fdda filosofia é não 

só explicitar esse diferendo, mas também: evocar e mostrar as disputas, abrindo espaço para os 

conflitos e a diversidade que formam a heterogeneidade que chamamos linguagem (Lyotard 

apud Steurman) a fim de se ativar “ os saberes menores” . Essa ativação visa ao reconhecimento 

desses saberes menores e sua admissão na arena política.64 

Se a periferia é acontecimento, cumpre investigar o que acontece no acontecimento. 

A  fisiognomia das periferias são sintomas e ao mesmo tempo – mas nem sempre – soluções 

criativas para o enfrentamento de algumas das aporias da modernidade, respostas a um 

esquecimento. As invenções cotidianas entram num regime de reterritorialização: são 

programas de vida que reconectam o invento à vida, ou a vida ao invento. 

                                                           
64 STEUERMAN, Emília. Os limites da razão: Habermas, Lyotard, Melanie Klein e a racionalidade. 2003. 
passim. 
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É uma necessidade vital que faz com que a produção se faça à medida de seu caminhar, 

mesmo que para isso tenha de se contrapor aos grandes planos diretores, compreendidos como 

design/desejo de um arquiteto, essência do projeto. Se a imagem desordenada da periferia 

desterritorializa o desejo do arquiteto-planejador compreendido como uma espécie de 

weltanschaung, por outro lado, essa desterritorialização é também reterritorialização que 

possibilita o retorno de pequenas narrativas (Lyotard) e dos saberes ditos menores. Essa 

profusão de pequenos relatos é resistência e confere a este saber, dito menor, o poder de uma 

insurreição aberrante – o saber insurrecto. 

Os movimentos de reterritorialização estão ligados a estratégias micropolíticas: o 

abandono de parte da população pelo estado favoreceu o surgimento de táticas de sobrevivência 

em que bandos imensos se apropriassem do espaço de modo muitas vezes irregular, como 

hordas de bárbaros em constante conflito com as leis dos planos diretores e da especulação 

econômico-imobiliária, matilhas em conflito com as competências e habilidades. 

Processo, a periferia é só meio. Nem começo nem fim. Não se pode conceber uma 

periferia completamente urbanizada porque ela é caracterizada por irrupções acontecimentais: 

quando uma obra termina, outra começa. E mesmo quando duas ou mais obras são finalizadas, 

surge o problema da comunicação entre as partes heterogêneas. A periferização da cidade 

constrói outras tantas cidades onde lá só caberia uma. São cidades menores no interior de uma 

cidade maior. Assim, proliferam-se novas formas de narrativas na metrópole contemporânea. 

Viver na periferia é uma aposta constante – é atravessar becos: e a travessia do beco, ou do 

grande labirinto em que se transformou a cidade, recupera, deste modo, a possibilidade da 

experiência. As periferias são narrativas reterritorializadas. Se a modernidade – que não pode 

ser apartada de sua pedagogias – desterritorializou a narrativa, não obstante as aporias da 

modernidade gestaram, no seio da racionalidade, situações-limites que criaram o problema das 

periferias, as quais se converteram, por sua vez, em desterritorializações da cidade planejada. 

As cidades planejadas contribuíram para a perda da experiência e da capacidade de narrar. Mas 

o descontrole da cidade e a invenção das periferias criaram novas e emaranhadas linhas de fuga 

– “a fuga, a deserção e o êxodo”65 não seriam então novas possibilidades de experiência? 

 

 

                                                           
65 NEGRI, T. Hardt ,M. Multidão. Trad. Clóvis Marques. - Rio de janeiro: Record. 2005. 
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Conforme Cocco e Negri, uma das condições para uma política da multidão é a difusão 

do saber e a emergência do comum. As periferias podem ser apresentadas como o loci desse 

possível pois nela há a difusão de um saber. Como saber de uma multidão, não se trata mais de 

uma situação em que esteja em causa a representação, pois, em diversas situações, o sujeito 

“representa” a si mesmo: um pedreiro, um mestre de obras, os mutirantes, são todos partes dessa 

multidão. O que aqui deve ser ressaltado é que o fazer não está separado do saber e tampouco 

um pedreiro, por exemplo, está separado do lugar que ele ajuda a erigir. 

Postula-se assim como o saber-fazer pode ser considerado como lugar do comum e 

como a periferia, em sua materialidade, pode ser tomada como encarnação do comum expresso 

nos signos de deste saber-fazer. Trata-se da invenção de uma forma social e produtiva, por 

exemplo, a ideia de mutirão que, de uma certa forma, é cooptada pelo capitalismo, em que os 

empregados são agora chamados de colaboradores. O ato produtivo e o saber sobre ele 

(digamos, uma “teoria” do ato produtivo) são geradores de sociabilidade e isso deve ser 

ressaltado como uma forma de afirmação que incide sobre o mecanismo perverso da ideologia 

e da alienação, presentes em todas as etapas do capitalismo, para separar o produtor do saber 

que torna o produto possível. Em muitos casos, na periferia, o ato produtivo e o saber sobre esse 

ato não estão separados. Tudo isso torna possível o estabelecimento de outros tipos de relação 

com a cidade, possibilitaria também novos modos de ter uma experiência assim como de narrá-

la. Isso nos remeteria ao ideal moderno de formação, pois essas relações que se estabelecem 

com a cidade teriam o poder de formar ou transformar a sensibilidade e o pensamento.  Isso  

significaria  atingir  uma dimensão  em  que estaria  em  causa uma potência afirmativa da vida, 

criando assim uma nova capacidade para o jogo e a invenção.66   Pode-se postular inclusive um 

devir-criança da cidade, como a potência de se ler/escutar a cidade de outra maneira, de um 

recomeço afirmativo sempre. Se esse recomeçar não fosse possível, talvez não fosse possível a 

vida de milhões de pessoas, simplesmente porque a vida se tornaria insuportável. Assim, cabe 

a pergunta: o que se entenderia por experiência das periferias e a periferia como experiência? 

Larrosa diz que “quando uma forma converte-se em fórmula, em bordão, em rotina, então o 

mundo se torna fechado e falsificado...nenhuma possibilidade de experiência.”67   Se as 

periferias desfazem a rotina, o bordão, o clichê pode-se então considerá-las como abertura à 

experiência? O saber-fazer estaria investido de potência de vida da multidão, favorecendo um 

“ misto de inteligência coletiva, afetação recíproca, produção de laço, capacidade de invenção 

                                                           
66 LARROSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Editora Autêntica, 2010. p.46 
67 Ibidem. p. 49. 
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de novos desejos e crenças, de novas associações e novas formas de cooperação... Cada uma 

dessa possibilidades  são competências que servem cada vez mais como fonte primordial de 

riqueza do próprio capitalismo.”68 Mas também pode-se pensar que, ao mesmo tempo, essas 

mesmas “competências” servem de base para uma resistência ao processo capitalista. 

As periferias funcionam como “cérebros em rede”. Cada singularidade, cada invenção, 

cada unidade habitacional pode ser considerada um módulo que se conecta a outro ao gosto da 

modulação midiática. As periferias, por serem análogas ao processo esquizo, produzem 

constantemente. Esse processo de produção/invenção disseminado no feltro urbano das 

periferias, “nas conversas, nos costumes, no lazer”69, pode agora ser explorado como fonte de 

força viva porque próxima do que há de mais vital no urbano: a necessidade de resistência – e 

continuidade – da própria vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 PELBART. P.P. Neuromagma. In Vida Capital. Ensaios de Biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2003. p.23. 
69 Ibidem. p.23 
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6- Do Tédio à Alegria 
 

 

Domingo à noite a cidade-dormitório se despede do final de semana e começa a se 

preparar para a semana que vem. Domingo à noite a “musiquinha do Fantástico” começa e um 

tédio se abate sobre a cidade – não são poucas as referências sobre este tédio anunciado:  em 

torno da televisão as pessoas silenciam e a cidade-dormitório aos poucos vai se tornando uma 

cidade-fantasma, as ruas vazias e escuras. Até que um dia, eles chegam e ousam desafiar a 

monotonia das ruas e da musiquinha. Sem ter o que fazer, simplesmente eles tomaram as ruas, 

ocuparam as calçadas da quebrada. A multidão  dos  fluxos,  dos  pancadões,  dos  transeuntes  

de final  de semana,  com  suas  máquinas ensurdecedoras, seus dispositivos sonoros móveis. 

Diante do “espetáculo anêmico da vida”, o fluxo, o rolê pelas quebradas da cidade-dormitório 

parece inventar novos experimentos de vida. Eles buscam na mistura de moléculas uma 

libertação: álcool com taurina, vapores diversos, do lança-perfume à maconha, moléculas da 

excitação. Eles tomam as ruas e aos milhares dançam no território outrora vazio, a cidade-

fantasma pulsa uma alegria estranha, assustadora para quem, em frente à TV, padece do tédio. 

Na rua, os meninos e as meninas do fluxo aprenderam a dizer, com seus corpos,  não ao tédio 

– e assim inventaram uma nova forma de alegria. É a visão do inferno: luzes, gritos, corpos, 

bundas, peitos, abdômen, signos, marcas, notas de dinheiro, cordões de ouro, relógios 

brilhantes. Sexo no meio da rua, sexo no meio das máquinas. E de repente a polícia chega com 

suas sirenes, o giroflex iluminando a rua no meio do corre-corre ensandecido de meninos e 

meninas que, como ratos, entram em suas tocas e das ruas fazem rizoma: eles se vão entre os 

becos e desaparecem – fazem a polícia de idiota, muito embora a maioria da cidade acredite 

na eficácia da polícia – não! Não foi a polícia que dispersou o fluxo; as pessoas é que 

aprenderam a fugir. A fuga ao final se tornou uma diversão no domingo à noite, desafiar e 

correr da polícia, a brincadeira de provocar e fugir coloca todo o corpo em contato com alguma 

dimensão de suas potências – o final de semana de tedioso passa a ser uma intensa investigação 

do que é possível fazer: ali eles investigam quanto pode o corpo. Essa investigação é uma 

resposta ao tédio das cidades, e o ódio que eles e elas despertam talvez tenha algo a ver com 

uma possibilidade: talvez, do interior de seus apartamentos, entediadas, as pessoas estejam se 

perguntando – e se houver “mais vida do lado daqueles que, de maneira frontal, numa explosão 

de gozo, reintroduziram a dimensão de absoluta negatividade em nosso (...)”70domingo? 

                                                           
70 PÉLBART, P. P. O avesso do Niilismo, p. 28. 
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O sentimento de tédio nas periferias é um afeto posto em circulação  pela máquina 

de modernidade, administrada pelo capitalismo como um dos elementos de modulação da 

sensibilidade e dos afetos. Por isso é que o funk, o fluxo, o pancadão, apesar do terror que 

implantam na cidade, podem ser compreendidos como “gestualidade política” de resistência 

frente ao tédio. Diante do tédio do domingo à tarde, a vitalidade está ao lado do “mau menino”, 

“da moça perdida”. O fluxo do funk nas quebradas assinala toda uma economia dos afetos que 

é preciso entender segundo uma articulação entre fármacos, fluxos tecnológicos, pornografia, 

potências: este corpo produzido química, eletrônica e mecanicamente – este corpo existe: uma 

suposta perfectibilidade física causando o desejo do outro. No processo civilizatório, no 

processo de produção de uma cidade-dormitório, os corpos foram produzidos como corpos 

silenciados – ora, o que significa a atualidade do fluxo nas quebradas onde o corpo aprendeu 

a gritar e a produzir ruídos estranhamente familiares – os ruídos assustadores que adolescentes 

emitem no domingo à noite: gemidos de prazer no meio da rua, gritos de terror e escárnio. 

Qual é o significado das quebradas como lócus de corporeidades intensivas que eclodem na 

pele das cidades? Eles dizem assim, com seus corpos: “olha, tá vendo o que o meu corpo faz?” 

(ele faz “quadradinho de oito” – e as pessoas, indignadas, gritam: “Como assim quadradinho 

de oito?!”). O fluxo é uma rebelião. Mais do que dizer o que significam, eles mostram o que 

sabem e o que podem fazer contra o processo civilizatório, a disciplina que proibiu os barulhos, 

gritos, gemidos, os cheiros e movimentos de que os corpos são capazes. Na verdade, é um 

devir-animal contra o amansamento, a docilização imposta pelas disciplinas nas fábricas, 

escolas, exércitos, prisões e hospitais. A pergunta que subjaz aqui é também pelas forças a que 

esses corpos dão passagem. O que está em causa são os processos, os campos intensivos de 

potências e virtualidades presentes no fluxo. As quebradas e seus fluxos reconfiguram o espaço 

urbano por meio desta energética de forças que assinala, ao mesmo tempo, linhas de criação e 

linhas de pura destruição e morte71 – estas precisam ser problematizadas mais do nunca, pois 

são as linhas componentes do fascismo – o fascismo que também está nas ruas. O encontro com 

a polícia, perseguição e fuga, nomadismo: a violência policial na madrugada, os casos de 

assassinato de jovens da periferia que atestam no meio dos becos o desprezo pela Constituição 

e a criação de uma justiça reinventada na calada da noite – genocídio da juventude negra das 

periferias de São Paulo. 

                                                           
71 Ao acompanhar os adolescentes nos fluxos, presenciamos o uso indiscriminado de drogas pesadas, relatos de 

mortes por overdose, violências generalizadas, sobretudo contra as mulheres – casos que vão do assédio ao estupro. 
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O funk, apesar de ser uma cultura oriunda das periferias, adentra todos os espaços da 

sociedade: festas de família, as house parties da classe média-alta, as festas de casamento e as 

formaturas, a novela das oito – todos querem sensualizar! Tudo se passa como se não houvesse 

mais “nem margens, nem limites exteriores ao território do consumo”. Dado que a indústria 

cultural se apossou dos corpos, do sexo, do eros e os injetou nos circuitos de consumo, a 

margem, o demoníaco, o selvagem, o bárbaro adentraram todos os lugares – por meio da cultura 

e do consumo, a periferia adentrou as fortalezas, furou o bloqueio, atravessou as câmeras de 

segurança e se instalou no meio das “melhores famílias”.  Neste movimento, aquilo que poderia 

ser resistência pode ser ao mesmo tempo “instrumento de uma barbárie totalitária”72pois, se 

por um lado existe a possibilidade de cada corpo explorar sua potência instituinte e fabricar a 

si próprio, ao mesmo tempo existe o risco e a possibilidade de inserção imediata neste 

totalitarismo mercantil em que os corpos e afetos não passam de mercadorias, coisas entre as 

coisas. “...a cultura não é o que nos protege da barbárie e deve ser protegida contra ela, ela é 

o próprio meio onde prosperam as formas inteligentes da nova barbárie.”73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Cf. DIDI-HUBERMAN, D. in op.cit. 41 
73 Idem.  
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Ora, e aqui está o risco e o terror desse nanofascismo: quando tudo se torna coisa e aos 

seres humanos é negada sua condição de ser vivo. 

Deste modo, as periferias enquanto territórios sensíveis são territórios tensos onde tudo 

pode advir – tudo de bom ou de ruim, o que coloca em crise a própria cidade pois mesmo as 

noções de bom e ruim são postas em questão, são redefinidas. Neste sentido, é possível arriscar 

o prognóstico de que as culturas de periferia colocam a cidade em crise, agitando todos os seus 

estratos, desde a moral familiar mais íntima, passando pelos territórios da política institucional. 

“O desejo produz real, ou a produção desejante não é outra coisa senão a produção social”. Isto 

significa que o fluxo, ao fazer circular o desejo onde ele era proibido, altera a realidade material 

da cidade: a polícia é mobilizada, os padres e os pastores, a escola e todos os seus agentes, os 

comerciantes, os moradores, os mecânicos e técnicos de som automotivo. O que o fluxo das 

quebradas criam são “verdadeiros fantasmas de grupo que curto-circuitam” o instituído – 

quando aqueles 6 mil jovens tomam as ruas ou o shopping, tudo parece perder o sentido e a 

funcionalidade: a ameaça está posta, todas as instituições vacilam e a reação tem lugar. O fluxo 

das quebradas, compreendido como produção desejante, instaura o desarranjo na cidade e 

funciona de modo performático digno das performances de vanguarda. Já não se trata mais do 

discurso da falta: se outrora se dizia que a estes jovens tudo falta – e de fato, muitas coisas 

faltam –; não obstante, o que eles passaram a fazer foi substituir o discurso da falta por um 

discurso da produção: ao invés de ficar lamentando aquilo que falta, como muitas vezes o rap 

o fez, o funk ostentação produz. E se o desejo é multiplicidade, cada signo remete a um 

multiverso de afetos e materialidades de tal modo que desejar um corpo é ao mesmo tempo 

desejar o automóvel que não apenas conduz, mas também compõe a subjetividade deste sujeito; 

é desejar o kit (tênis, boné, camiseta, relógio, correntes, pulseira e bermuda) e o camarote.  A 

música, o desfile de carros e a dança intercaladas aos espasmos, orgasmos e overdoses se 

organizam em torno de “paradas bruscas, hesitações, trepidações, falhas, quebraduras”78. A 

rua tomada se converte numa usina de objetos e afetos “partidos, queimados, estragados” – um 

grande ferro-velho ou o quartinho, porão dos fundos da casa, onde o bricoleur guarda seus 

trecos. O desarranjo é uma das características mais importantes desta mecanosfera. A usina 

produz sínteses disjuntivas a partir de esquizes. As esquizes são unidades, trecos em geral, 

miudezas diversas, tijolos voadores que se conectam a outras (podem ser objetos, afetos, 

substâncias, humores ou bits). São componentes de um signo qualquer, são peças de um signo 

e remetem a processos e agenciamentos. Como cada signo tem por vocação produzir desejo, 

cada esquize do signo pode ser considerada uma esquize de desejo. Alguém poderia pensar 
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numa fábula em que as esquizes fossem lançadas num espaço aberto e contínuo, um plano, 

distante de qualquer olhar. Lá, o acaso das combinatórias, os acidentes se encarregariam da 

produção de máquinas diversas. Esse lugar existe e se parece com um ferro-velho; esse lugar 

é a Terra, a mecanosfera, máquina de todas as máquinas onde os bits de informação se 

conectam ou se chocam com as moléculas. 

Esta usina é marcada por explosões ininterruptas: os carros passam com o som 

estourando, os jovens estouram baseados, as motos passam estourando seus escapamentos, 

quando alguém se dá bem se diz que estourou, bondes estouram-se uns aos outros na porrada; 

a polícia estoura suas bombas de efeito moral, pipocos – tiros – são desferidos noite adentro. 

O fluxo é uma produção constante de explosões que apontam para a cidade a possibilidade de 

sua destruição. “A cidade cai.”74 Para que explodir tudo? Apenas pelo prazer de reconstruir 

tudo novamente, um novo mundo a cada explosão. Uma nova plurivocidade, composição-

decomposição. " A cidade moderna não é mais um simples lugar de passagem em oposição à 

estabilidade da Cidade divina, mas o palco isolado de um teatro profano onde a destruição 

acaba por vencer sempre."75 

 

                                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 A expressão é do músico Kiko Dinucci, utilizada no contexto de seus shows e em nossas conversas. 
75 GAGNEBIN, J. M. op.cit. 50 
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As periferias não são um simples lugar de passagem em oposição à cidade planejada, 

mas a usina integrada como uma espécie de feltro intersticial nos territórios planejados, usina 

que destrói para, com os destroços,  criar  novamente  e  sempre.  Neste  sentido, as  periferias 

destroem para produzir novas esquizes. As periferias como territórios sensíveis podem ser 

descritas do mesmo modo como Deleuze e Guattari descrevem a obra “Em busca do tempo 

perdido”: 

 

Todas as partes são produzidas como lados dissimétricos, direções 

quebradas, caixas fechadas, vasos não comunicantes,  

compartimentações, nas quais até mesmo  as contiguidades são 

distâncias, afirmações, pedaços de quebra-cabeça que não são do 

mesmo, mas de diferentes quebra-cabeças, violentamente inseridos uns 

nos outros, sempre locais e nunca específicos, e com suas bordas 

discordantes, sempre forçadas, profanadas, imbricadas umas nas outras, 

e sempre com restos.76 

 

 

Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do 

patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um 

centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do 

"atual".77 

 

Na periferia, pode-se dizer, nascemos pobres, porém, em muitos casos é possível 

observar a tentativa de reconstruir, uma depois da outra, as peças do patrimônio humano, aquilo 

que fora negado de largada, apenas por não se viver no centro hegemônico da cultura e das 

conquistas da modernidade: “vamo estudar molecada, respeitar o pai e a mãe, manter 

distância das dogras... é isso ai, Racionais MC's e Negritude Junior... vamos investir em nós 

mesmos”.  A moeda miúda do “atual” (o “real” para os MC's ) foi empenhada para receber em 

troca um centésimo do patrimônio cultural da humanidade. Vida cruel, sem paliativos: em meio 

a todas as agruras a vida se torna “vida-desafio”: ressentir, resignar ou resistir. Daí, talvez, a 

disposição, uma espécie de jovialidade serena, tal como supõe Nietzsche frente ao 

acontecimento trágico que é a vida: 

 

                                                           
76 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O Anti-Édipo. pgs, 62-63. 
77 BENJAMIN, W. op.cit.p.119. 
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Várias famílias, vários barracos/ uma mina grávida / E o mano tá lá trancafiado 
/ Ele sonha na direta com a liberdade / Ele sonha em um dia voltar pra rua longe 
da maldade / Na cidade grande é assim /Você espera tempo bom e o que vem é 
só tempo ruim …. Ser criminoso aqui é bem mais prático / Rápido, sádico, ou 
simplesmente esquema tático / Será instinto ou consciência / Viver entre o sonho 
e a merda da sobrevivência.78

 

 

  

 

Da realidade dura, cruel, emerge o sentimento do trágico em comum, que une uma 

comunidade em torno de desafios, conflitos e contradições – toda uma agonística é elaborada 

não para negar as agruras da vida, mas, justo o contrário: para que se incorpore de forma lúdica 

no cerne da vida cotidiana, como aprendizagem para além da escola institucionalizada; a favela, 

a periferia são campos de força e tensão, territórios sensíveis propícios a uma outra experiência 

de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da quebrada: apesar das agruras da vida, nota-se todo um programa de fidelidade 

a si, de um sujeito que se afirma na crueldade que bem poderia ser uma crueldade de si. O 

ensinamento da  favela  que  se  faz  no  campo  minado  traz  o  risco  nada  pequeno  do  

aniquilamento  ou  do esquartejamento – o risco de se produzir aleijões: é interessante lembrar, 

                                                           
78 MC's, RACIONAIS  . A vida é desafio. Disponível em : http://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/a-vida-e- 

desafio.html#ixzz2aISzrLfm 



105 
 

por exemplo, os movimentos da dança break. Surgido em meados da década de 70, o break 

simulava os corpos quebrados e esquartejados dos soldados americanos durante guerra do 

Vietnã, soldados oriundos, em sua grande maioria, dos subúrbios dos EUA. Foi justamente o 

corpo destroçado, quebrado, moído, o corpo talvez em vias de esgotamento, corpo que não 

aguenta mais – foi este corpo que reinventou modos outros de territorialização na cidade, 

modos paradoxais, afinal, como foi possível que a trituração, o esmagamento – quando não a 

destruição – de corpos possam ter gerado tamanho espetáculo, como se dissesse: “olha o que o 

corpo quebrado da quebrada é capaz de fazer!”? Alguns anos depois, o mundo assistirá 

maravilhado o espetáculo de mortos-vivos dançarinos liderados por um jovem negro em seu 

devir-animal. Nesta época, o funk, o soul e o break são introduzidos no Brasil, sobretudo em 

São Paulo, por intermédio da classe média – daí a necessidade de se apontar a participação, 

ainda que pequena, da classe média paulistana. O que hoje se chama cultura de periferia teve no 

centro da cidade importante vetor de propagação – essa informação ajuda afastar a ilusão de que 

as culturas de periferia surjam por geração espontânea. Essa fidelidade de si – não se trair –, 

que exige inclusive uma certa dose de crueldade de si, é também um dispositivo de resistência: 

ser fiel a quem se foi – a quem eu era e ainda sou – é uma forma de luta contra tudo e todos 

que dizem que eu não posso; é ser contra o discurso segundo o qual aquilo que eu sou não vale 

nada. De um lado, há a persistência em apontar a miscigenação como fator de degenerescência, 

na insistência do projeto de branqueamento – o caso, talvez, mais interessante é o das 

"chapinhas", o alisamento dos cabelos. Jogador Ronaldo e os jogadores da Seleção Brasileira 

de Futebol do final dos anos de 1990 e lnicio dos 2000, quase todos negros, raspando os cabelos 

e influenciando toda uma geração com esse gesto. Por outro lado, há os movimentos de 

autoafirmação dos negros que apresentam um contraponto a tudo isso, por exemplo, na criação 

de grifes com a temática do black power e outras - e aqui é interessante citar o caso do conjunto 

"Grandes Galerias" no centro de São Paulo, que, a partir dos anos 80, passou a ser conhecido 

como "Galeria do Rock" . Na mesma Rua Vinte e quatro de Maio, uma das galerias passou a ser 

conhecida como Galeria do Reggae. O cabelo é um poderoso signo de produção das culturas – 

entre os vários estilos, temos aqueles afirmativos e negativos das minoridades (raspar ou alisar 

os cabelos versus usar black power, tranças ou dreadlocks). O dreadlock é um conjunto de 

cachos emaranhados, que podem ser naturais ou produzidos artificialmente conforme técnicas 

diversas. Cada cacho é chamado dread e cada um deles é tratado em sua singularidade – muitas 

vezes os dreadlocks são descritos como uma técnica de  estragar  os  cabelos.  A partir dos  

anos  2000,  os dreadlocks vão se popularizando e é possível observar pessoas de todas as 

idades, mas sobretudo adolescentes e jovens, negros, brancos e mestiços, ricos, pobres ou da 
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classe média, aderindo ao visual. É bastante comum encontrar garotas que fazem um único 

dread, geralmente na nuca. Cada dreadlock pode ser considerado uma esquize de afeto. Isto 

significa que cada dread agrega valores, é um gradiente de desterritorialização que possibilita 

a emergência do estranho no meio do cabelo modelo. Este procedimento é interessante porque 

assinala, ainda que modestamente, um movimento contrário ao procedimento descrito 

anteriormente: lentamente, os fios crespos, duros, "estragados" começam a emaranhar-se nas 

cabeças ao invés de negar a assim chamada natureza rebelde dos cabelos. Analisando as 

propagandas e as embalagens de shampoo, vemos que muitos trazem associadas as imagens de 

rebeldia associada aos cabelos crespos – o cabelo crespo, pixaim, rebelde, precisa ser domado. 

Mas justo o novelo de cabelo rebelde, o dread, é o que faz a cabeça das moças de família. Fazer 

dread figura como o contrário do alisamento e da conformação ao padrão hegemônico que 

carrega muitos valores: o crespo e o torto são esquizes de rebeldia, componentes de novos 

comportamentos e de uma certa forma modos de questionar os padrões. 

 

7-  Neuromagma e cooperação masturbatória 
 

Encontros. Os corpos e o encontro com a exterioridade: o shopping, o beco, o trem e a 

lotação lotados, o baile funk – corpos violentamente expostos, diariamente testados, 

submetidos a todos tipo de encontros e variações. A exposição desses corpos a essas situações 

todas atua na fabricação de uma saúde necessária para sobreviver no inferno? Colabora na 

constituição de uma concepção trágica de aprendizado? Atravessar os becos da cidade, toda ela 

tornada num grande labirinto, significa ir ao encontro dos perigos, da iminência da morte, do 

susto, das violências, das incertezas e do medo. 

Numa época de superinvestimento do corpo submetido ao regime das academias, das 

dietas, da busca pela longevidade, do sorriso perfeito; numa era de “compulsão do eu para 

causar o desejo do outro por si”, observa-se um tipo de insurreição da ordem de um verdadeiro 

acontecimento: de repente, as ruas, os shopping centers, os parques, as praças começam a ser 

ocupados por jovens oriundos das periferias da cidade, como hordas de bárbaros causando 

horror e pânico na cidade, despertando a reação do Estado, da família, da igreja, do comércio 

que incrivelmente estudam ações conjuntas temendo pelo pior – “e se... esse bando resolve se 

associar aos black blocs?!”.  E em todos os lugares eles surgem cantando, gingando, com seus 

corpos jovens, performáticos, nas ruas da cidade, nas telas de computadores e celulares: no 

auge de sua juventude, exalando uma saúde de causar inveja, dizem aos mais velhos – e quiçá 

para uma velha cidade – de um modo cínico e insolente: olha o que você não pode mais. Ou 
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então a menina promete, aos seus seguidores das redes sociais, um vídeo dançando funk se 

uma determinada foto dela alcançar um número x de curtidas. E ela alcança. E posta o vídeo 

caseiro, filmado com celular, dentro do seu quarto, vídeo que atinge outras 600 curtidas e que 

confere a ela o título de “famosinha”. A sociabilidade passa a ser biossocial. Esse corpo 

produzido quimicamente, eletronicamente – este corpo já existe, uma perfectibilidade física 

que coloca o desejo em circulação. Submetido à ditadura da perfeição, alguns corpos atingem 

o apogeu de causar inveja no outro. Se no processo civilizatório o corpo foi silenciado, o que 

significa esta época em que os corpos gritam? O que significa a atualidade das periferias como 

lócus de corporeidades intensivas que eclodem na pele das cidades? Olha o que este corpo 

pode fazer: fazem ruídos em praça pública, outrora proibidos, gemem sensualmente em frente 

às velhinhas e casas de família – eles emitem gritos aterrorizantes no meio da noite. 

Paul B. Preciado, considerando as reflexões de Michel Foucault acerca da biopolítica 

e da sociedade disciplinar, procura dar continuidade a esta reflexão analisando o poder das 

indústrias  farmacêutica e pornográfica na produção da subjetividade. Paul B. Preciado mostra, 

por meio de uma intensa e densa pesquisa – e através de seu próprio corpo – que entramos 

numa era pós-industrial em que estão em causa “los   procesos de gobierno biomolecular 

(fármaco-) y semiótico-técnico (-porno) de la subjetividad sexual, de los que la píldora y 

Playboy son paradigmáticos”79, portanto um regime fármaco-pornográfico. As transformações 

do capitalismo estão atreladas às novas tecnologias de modulação molecular, associadas aos 

poderes midiáticos e às produções imateriais que são fonte de lucro e poder. 

Quem produz e faz circular o desejo? Todos e qualquer um na fluidez da vida cotidiana. 

Hoje, mais do que nunca, os sujeitos são convocados a produzir a si próprios como agentes do 

desejo; todos almejam a felicidade prometida na autoprodução de um corpo e uma vida 

desejável – e invejável. O poder fármaco-pornográfico, tal como apresentado por Paul Preciado, 

promete a todos a performance mecânica de um ator pornô graças aos poderes farmacológicos. 

Se nos lembrarmos de Freud para quem o gozo sexual é um protótipo da felicidade, podemos 

aventar que a conjunção de sexo, fármacos e tecnologia coloca nas mãos de todos e qualquer 

um a possibilidade de experimentações: basta uma dose de uísque, uma lata de energético, um 

notebook e uma webcam, ou um celular conectado a uma rede social para que todos e qualquer 

um possam agenciar a si próprios como produtores de desejo e circulação do mesmo. 

Desejo, corpo, tecnologia, sexo, juventude e rua. Talvez a mais poderosa conjunção da 

atualidade seja a conjunção entre a tecnologia – incluindo aí as tecnologias de si –, a produção 

                                                           
79 PRECIADO, P. B. op.cit. p. 34 
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de corpos e de desejo, e a manipulação fármaco-química de substâncias, tudo isso associado 

àquilo que Franco Berardi chama de neuromagma: “uma psicoquímica dos fluxos 

tecnoneurais... crenças, tradições, ilusões, fés, ódios, desejos que provém de vários estratos 

do inconsciente antropológico, fluxos midiáticos oriundos de fontes diversas do ciberespaço, 

fluxos subculturais provenientes de diferentes níveis do imaginário planetário...”80. Aqui é 

possível entender o funk e o comportamento do jovem na cidade, sobretudo nas periferias, 

como signo de “fluxos tecno-midiáticos que modelam a cognição e os fluxos de desejo do 

psiquismo social.” O que o jovem faz com seu corpo na rua assinala também um saber sobre 

si, a potência de um corpo que não sabemos muito bem o que pode, um corpo que inventou 

na cidade formas de escapar às disciplinas, um corpo descontrolado contra o qual todos se 

voltam ao mesmo tempo que o desejam. O funk é um agenciamento que conjuga e elabora 

tecnologia, corpo, os territórios da cidade, o sexo, a química e a pornografia. As novas 

tecnologias possibilitaram aos jovens nativos desta revolução novos poderes: modular o corpo 

e o desejo, inventar uma nova forma de existência na cidade. 

Exemplo disso foram os “rolezinhos”, que deixaram as instituições, até mesmo em 

nível federal, em pânico. Por se tratar de um fenômeno novo, ele trouxe consigo toda a força 

do acontecimento, dobrando a cidade, fazendo com que esta, em suas várias instituições, se 

perguntasse: afinal, como foi possível a reunião de seis mil num shopping center? O que as 

novas tecnologias potencializaram  foi  a circulação  daquilo  que Paul  Preciado chamou  de 

“potentia  gaudendi” e “cooperação masturbatória”. Pelo primeiro conceito pode-se entender, 

a princípio, uma potência capaz de excitar. E é isto que parece estar em causa atuante nas ruas 

das periferias: seja nas academias ou nos fluxos de rua (bailes funks ao ar livre), por exemplo, 

ou no mundo virtual: nas redes sociais. O estudo deste fenômeno da cultura de periferia 

possibilita compreender como e por que o sexo e a sexualidade passaram a ser, segundo o 

filósofo espanhol, o cerne da atividade política e econômica na atualidade. 

Para compreender como e por que a sexualidade e o corpo, o corpo excitável, irrompem 

no centro da ação política até chegar a ser objetos de uma gestão estatal e industrial minuciosa 

a partir de finais do século XIX, é preciso elaborar um novo conceito filosófico no domínio 

fármaco-pornográfico equivalente ao conceito de força de trabalho no domínio da economia 

clássica. Nomeio a noção de “força orgásmica” como potentia gaudendi: trata-se da potência 

(atual ou virtual) de excitação (total) de um corpo. Esta potência é uma capacidade 

indeterminada, não tem gênero, não é feminina ou masculina, nem humana nem animal, nem 

                                                           
80 PELBART, Peter Pál. Vida capital: ensaios de biopolítica. Editora Iluminuras Ltda, 2003. 
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animada nem inanimada, não se dirige (...) ao masculino ou ao feminino, não conhece a 

diferença entre heterossexualidade e homossexualidade, não diferencia entre o objeto e o 

sujeito, não sabe tampouco a diferença entre ser excitado, excitar e excitar-se-com. Não 

privilegia um órgão sobre outro: o pênis não possui mais força orgásmica que a vagina, o olho 

ou um dedo do pé. A força orgástica é a soma da potencialidade de excitação inerente a cada 

molécula viva. A força orgásmica não busca sua resolução imediata, aspira, isto sim, a 

estender-se no tempo e no espaço, a tudo e a todos, em todo lugar e em todo momento. É força 

que transforma o mundo em prazer-com. A força orgásmica reúne ao mesmo tempo todas as 

forças somáticas e psíquicas, põe em jogo todos os recursos bioquímicos e todas as estruturas 

da alma. 

No capitalismo fármaco-pornográfico, a força de trabalho revelou seu verdadeiro 

substrato: força orgásmica, potentia gaudendi. O que o capitalismo atual põe a trabalhar é a  

potência de correr-se  como  tal, seja em sua  forma  farmacológica (molécula digerível que 

se ativará no corpo do consumidor), seja em sua representação pornográfica (como signo 

técnico-semiótico conversível em dado numérico e transferível a suportes informáticos, 

televisuais e telefônicos) ou em sua forma de serviço sexual (como entidade fármaco-

pornográfica viva cuja força orgásmica e cujo volume afetivo são postos a serviço de um 

consumidor por um determinado tempo sob um contrato mais ou menos formal de venda de 

serviços sexuais). 

 

O que caracteriza a potentia gaudendi não é somente seu caráter não 

permanente e altamente maleável, mas também, sobretudo, sua 

impossibilidade de ser possuída e conservada. A potentia gaudendi, como 

fundamento energético do farmacopornismo, não se deixa reduzir a objeto nem 

pode ser transformada em propriedade privada. Não só não posso possuir nem 

conservar a potentia gaudendi de outro, como não posso possuir e conservar 

aquela que aparece como minha. A potentia gaudendi existe unicamente como 

evento, relação prática, devir. A força orgásmica é ao mesmo tempo a mais 

abstrata e a mais material de todas as forças de trabalho, inextricavelmente 

carnal e numérica, viscosa e digitalizável. Ah, glória fantasmática ou molecular 

transformável em capital!”81
 

 

 

O funk pode ser compreendido como dispositivo de poder fármaco-pornográfico  

e que funciona como um regime de cooperação masturbatória. O poder de invenção dos 

funkeiros é inegável. No capitalismo atual, as forças de criação do capital não dependem 

                                                           
81 PRECIADO. B. P. op. cit. pgs.41-42.Tradução nossa. 
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exclusivamente de uma economia da produção mas de uma economia da invenção.  Neste 

sistema, o custo da invenção é muito  alto  - que se observe os  profissionais  ligados  a área 

da invenção.  O produto  material, propriamente dito, não custa tanto quanto a invenção. O 

difícil e custoso é:   1- Conceber: um vocabulário, uma vestimenta, gestos, atitudes, um corpo. 

2- Distribuir: as músicas do funk, vendidas em CDs, depois veiculadas pela internet, YouTube 

e redes sociais.  3- Consumir: o circuito do funk, o acesso, a facilidade ao acesso graças aos 

dispositivos móveis e a planos de internet portátil popular, a publicidade: carros "tunados"82  

circulam pelas periferias, assim como caixinhas de música, alto- falantes portáteis que 

aceitam pendrives e cartões de memória proporcionaram um modo outro de compartilhar – 

agora eles não dependem mais da rádio para se inserir numa cadeia de circulação.83 

Neste sentido, os meninos e meninas do funk se tornam modelos de 

empreendedorismo, agentes de invenção coletiva,  pois são produtores de ideias símbolos,  

desejos, "reações químicas e estados de alma"84. 

O que ocorre é que há todo um processo de subjetivação, um sujeito sendo inventado 

graças àquilo que foi possibilitado pelo capitalismo. No entanto, justamente esse modo de 

operação que é próprio desse estágio do capitalismo conexionista, rizomático, esquizo, esse 

processo é também o limite do capitalismo. O fluxo e os rolezinhos mostraram a eficácia da 

reação frente um movimento que parecia ter sido motivado única e exclusivamente pelo desejo 

de consumo quando na verdade tratava-se, também, da invenção de modos de existir. Aquilo 

que poderia ser o sonho de qualquer centro comercial, a saber, a invasão de um shopping por 

                                                           
82 Tunar um carro é equipá-lo, modifica-lo afim de personalizá-lo, tornando-o mais potente. Os carros são 

equipados de uma tal maneira que a aparelhagem de som chega a ter a potência para dar conta de um baile inteiro, 

sendo a aparelhagem profissional. É comum ocorrer campeonatos de som e tunagem. 
83 Até mais ou menos 2012, as caixinhas de som portáteis, de várias formas e tamanhos, eram vendidas a preços 

populares, assim como os pendrives e os cartões de memória; eram uma das principais fontes de reprodução e 

circulação da música entre os jovens. A partir de 2012, aproximadamente, o uso das caixinhas de som diminuiu 

devido à popularização dos telefones celulares e a mudanças no design e na funcionalidade destes, que se adaptam 

às necessidades do consumidor. Em qualquer lugar da cidade, sobretudo nos bairros periféricos, a música circula; 

as salas de aula, os corredores e os pátios logo se convertem numa roda onde crianças, adolescentes e jovens 

compartilham inclusive suas próprias produções, uma vez também que o acesso aos computadores pessoais 

também foi facilitado ao longo da década de 2010. Também é interessante destacar que mesmo aqueles que não 

possuem computador em casa fazem uso das lanhouses, que são os estabelecimentos que alugam, por hora, os 

computadores e que se tornaram uma nova versão do que outrora foram os fliperamas. Mais heterogêneas que 

estes, as lanhouses são frequentadas também por jovens, crianças, adultos, homens e mulheres. É um espaço de 

extrema importância na formação cultural e na educação não formal; é neste ambiente que os alunos se encontram 

para realizar seus trabalhos escolares, elaborar currículos, jogar e fazer uso das redes sociais. Interessante observar 

que muitas lanhouses organizam os assim chamados “madrugadões”, eventos em que os frequentadores passam a 

madrugada disputando campeonatos de algum jogo online, às vezes contra equipes de outras lanhouses de qualquer 

parte do mundo. Também merece destaque a interação entre  informática,  sexualidade e  biologia,  uma  vez  que  

muitos  dos  chats  utilizados  para  bate  papo  envolvem pornografia, assim como circula também, senão nos 

ambientes, pelo menos no entorno, drogas de variados tipos, bem como bebidas. 
84 PRECIADO. P.B. in op.cit.p.49.  
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6 mil jovens, na verdade se converteu em ameaça, pânico, terror. Diferença e reprodução – 

nesta sociedade, existem, simultaneamente e no mesmo sujeito, traços de diferença e 

reprodução: cada sujeito reproduz e coloca em circulação o modelo ao mesmo tempo que o faz 

variar, ainda que em escala molecular ou nano. Ao fazer isso, cada sujeito contribui para a 

manutenção do sistema e este, por sua vez, ameaçado a cada vez que uma nova invenção é 

produzida, necessita criar formas de captura e de controle. 

O que causou pânico, espanto, respeito e ódio foi a concentração e o risco que a 

multidão de jovens apresenta, bem como a capacidade de comunicação e articulação entre os 

jovens. Se eles já eram os portadores dos corpos sonhados pela ditadura da beleza, da 

indústria farmacêutica e pornográfica, a cidade então descobria o poder de comunicação em 

rede – e, para o pânico de todos, descobriu-se que os jovens que até então eram vistos como 

adolescentes alienados que trocavam o mundo real pelo mundo virtual dos telefones celulares, 

computadores e video games, de repente, aparecem como jovens que vão às ruas, que se 

encontram, que possuem amigos reais, que eles são vivos. Esse acontecimento promove um 

esquartejamento da ordem e descobre-se a validade do oximoro: o virtual é real.85
 

Os bits, o wifi e os pixels, a manipulação dos átomos e moléculas permitem falar em 

temos de uma nanopolítica, na medida em que a manipulação se dá ao nível de partículas 

infinitesimais e intercambiáveis, constituintes do neuromagma fármaco-pornográfico. É 

interessante observar a presença dos vapores: desde o suor das academias, passando pelo vapor 

do lança perfume, da maconha e sobretudo do narguilé. Seria o caso da passagem da 

modernidade líquida para a modernidade-vapor? E quando seis jovens entram no mesmo carro, 

no verão, os corpos suados, todos respirando o ar misturado de partículas de outros corpos, 

moléculas do cigarro de quem fuma, dos perfumes que se usa, dos feromônios que excitam e 

dispersam, dos peidos86 que por zueira um menino solta no carro abafado – mistura de 

                                                           
85 Sociedade de consumo, sociedade de controle – Não há como ignorar os efeitos da conjunção entre esses dois 

tipos de sociedade, sobretudo quando se fala em padronização, repetição, massificação, dos modos de ser e do 

pensamento. A sociedade de consumo padroniza inclusive as formas de pensar e a sociedade de controle é 

responsável pela vigilância, atenta a desvios de padrão, ao surgimento de diferenças que tão logo apareçam sejam 

capturadas e enquadradas, ofertadas e colocadas em circulação conforme um roteiro previamente estabelecido. 

Na sociedade de controle, cada vez mais a disciplina cede lugar a uma modulação em campo aberto, de tal modo 

que, neste sentido, quando os jovens ocupam uma avenida da periferia ou os corredores de um shopping, há sim uma 

apropriação do espaço, uma ocupação, ao mesmo tempo que ocorre uma disseminação do controle: quanto mais 

tomarem as ruas e os centros de consumo tanto mais cada sujeito coloca em circulação o poder da sociedade de 

controle.Se fizermos aqui uma inversão, pode-se aventar que os rolezinhos e os pancadões ou fluxos de rua se 

explicam como decorrências da sociedade de controle e apontam para o esgotamento dos modelos disciplinares 

(o que certamente não nos autoriza a falar em desaparecimento, mas de crise das instituições disciplinares 
86 Whey protein é um dos produtos mais comercializados e consumidos pelos jovens; a composição do produto 

produz gases terríveis! Esse fato é comentado pelos adolescentes em sala de aula, por exemplo, e não raro é possível 

sentir as provocações de grupo. 
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moléculas para a composição de um cenário. Moléculas e átomos que são jogados de um lado 

para o outro pelas ondas sonoras que percorrem o espaço. Tudo isso se respira e vai se compor 

com as substâncias que já existem no dentro das pessoas: nano-mutações da ordem do 

imperceptível promovem mudanças de estados, de percepções, sensações e vão atuar na 

invenção do que se pensa. Tudo isso de tal modo que se pode supor que, na esfera das nano 

partículas, o pensamento possui também sua materialidade.  

Paul B. Preciado mostra que, com a invenção do Viagra, a promessa de se prolongar a 

performance reinsere muitas outras vidas no circuito da cooperação masturbatória e o que se 

vai erodindo, deste modo, é uma suposta naturalidade do corpo em várias das dimensões da 

vida – por exemplo, a impotência dos mais velhos ou que um jovem naturalmente tem o corpo 

necessário para realizar suas performances sexuais. O que está em erosão é essa naturalidade - 

a tecnoereção erode a suposta naturalidade dos corpos. 

Ao mesmo tempo em que há alegria e desejo no rolezinho ou no fluxo do funk que 

apresenta pulsões de morte em circulação na cidade. Enquanto alguns já não têm mais tempo 

para a alegria, outros gastaram a vida em busca dela. O aspecto irracional da alegria cruel que 

toma os territórios da cidade estilhaça os programas de bem- estar, de vida feliz dos manuais 

de autoajuda. Quem são estes monstros que ousam ser alegres no shopping, sem dinheiro, com 

esta cor, com este cabelo, com estas roupas, com esta idade – um bando de desocupados – diz 

a cidade ocupada –, e o que espanta ainda mais é que eles também jogam na cara de toda a 

cidade (justo São Paulo, a cidade do trabalho) que a alegria não depende exclusivamente do 

trabalho. De alguma forma, esses jovens descolaram do trabalho a possibilidade de alegria, do 

mesmo modo como se descolou o sexo da finalidade reprodutiva. Se juntarmos então o sexo 

descolado da procriação e a alegria descolada do trabalho veremos que entra em curto-circuito 

um dos pilares da sociedade moderna, a saber, o trabalho e a procriação (família). Com isso, o 

que está sendo dito é: o sexo pode ser alegre sem ser procriativo.  A alegria encontra no sexo 

um modelo. Isto tudo que se tenta "explicar" aos jovens, eles o fazem, experimentam em seus 

corpos, no fluxo, diante dessa espécie de corpo sem órgãos. Não se trata, porém, de uma alegria 

individual, mas quiçá algo próximo de uma alegria dionisíaca, orgástica, coletiva, que não se 

refere a um ser isolado mas à alegria de uma matilha, de um bando. O rolê pelo território 

sensível justapõe o perigo ao prazer, a possibilidade do quase encontro com a polícia; do quase 

encontro do “cachorro loko” – o motoboy –  com o chão – "eu quase tomei um chão"...  O 

encontro com a face do outro espraiada por todo o corpo. Este que se compõe com tantos outros 

afetos. Este corpo produzido nos territórios sensíveis assusta porque pode – assusta porque é 
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um corpo que foge constantemente das tecnologias disciplinares tomando a cidade de assalto, 

invadindo as ruas. Os habitantes sedentários olham de cima dos apartamentos a lenta chegada 

dos novos nômades bárbaros. Nas ruas da periferia, um corpo que aprendeu a fugir dos regimes 

disciplinares sai ao encontro de outros corpos que o compõem, ao mesmo tempo que entra na 

composição de outros corpos. 

E se ao invés de seguirmos a esteira segundo a qual “o corpo é um corpo que não 

aguenta mais”87 pensarmos na estreia pujante de um corpo que se lança nas ruas da cidade para 

testar sua força, experimentar seu corpo, descobrir o que ele pode fazer, o que pode suscitar no 

outro, verificar se seu projeto, o projeto de um corpo e uma alma funcionou, deu certo?  Na 

periferia, compreendida como território sensível, na rua, no espaço que não é de ninguém e ao 

mesmo tempo é de todos quantos souberem marcar e ser marcados, neste território, os jovens 

que batizaram seu rolê de fluxo são como que mônadas nômades urbanas que têm a sabedoria 

de ser nômade no tempo preciso – sabem que devem sobreviver e que, portanto, o sedentarismo 

também é tática de sobrevivência; uma vez que a semana começa, eles estarão lotando os 

ônibus e metrôs às 6h da manhã. 

 

8- U m a  n ova rostidade 
 

 

Diz o pesquisador  Peter Salovey: “Me preocupa a falta de habilidade de muitos jovens 

em identificar emoções no rosto de outras pessoas. Se você passa o tempo olhando para uma 

tela, mesmo quando cercado por outras pessoas, você não pratica essa habilidade.”88
 

E, no entanto, cada adolescente, no Brasil, posta em seus perfis das redes sociais 

Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, selfies em quantidade absurda, trocam as fotos 

perfil várias vezes por dia, mantendo um padrão que poucas vezes escapa da reprodução, 

replicação de alguns modelos: a câmera captura o rosto desde acima, as meninas fazem 

biquinho, os cabelos estão penteados segundo um padrão muito parecido, não se observam 

traços de expressão, nem mudanças bruscas na musculatura do rosto e mesmo o ‘risório de 

santorini’ parece treinado para se movimentar independentemente de sua relação com as outras 

dezenas de músculos da face. O rosto parece ter atingido uma espécie de tanatose facial.  O 

                                                           
87 PELBART. P.P. Palestra no Encontro Vulnerável, UERJ, 9 de Maio de 2014, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZp6bF81eEs 
88 SALOVEY, Peter. Entrevista, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/178003-de-

olho-numa- tela-jovens-hoje-tem-dificuldade-em-identificar-emocoes.shtml. Acessado em: 25 de Janeiro de 

2015. 
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rosto parece então só sorriso, como o gato de Alice. Ou então apenas beijo. Ou apenas olhos e 

cor. 

Se falta aos jovens a habilidade em identificar emoções no rosto de outras pessoas é 

porque para muitos deles o rosto já não é mais o centro que melhor expressasse as emoções. 

Mesmo o selfie sendo tão importante, porque se trata da foto de perfil, aquela que tem por 

finalidade capturar a atenção e as expectativas, parece que o objetivo não é demonstrar 

emoções: estas se apresentam de um outro modo. Acompanhando os jovens de Itaquera, 

observa-se um outro tratamento das emoções. O rosto não é o centro de expressão das emoções, 

pois estas, os meninos e meninas aprenderam a espraiar por todo o corpo. E isso é uma 

construção que envolve toda uma semiotização do corpo, do prazer, dos afetos. Aprendeu-se 

que o brasileiro tem ginga, que o corpo requebra, rebola, pedala, sarra. É preciso entender o 

significado dessa “tanatose facial” e da ginga: a face que se mantém congelada por instantes – 

e que parece mimetizar as capas de revistas: “ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista 

(...) tira foto no espelho pra postar no Facebook”89 – e o corpo que fala através de sua 

gestualidade. 

 

O rosto se desfaz na ausência de expressões marcantes, tem que ser um rosto neutro, de 

mulher fatal, sensual, ou de Bad Boy. Qualquer alteração mais expressiva entra na categoria da 

loucura ou da comédia, e em alguns momentos é permitido esse tipo de expressão nos selfies; 

elas são eventuais. 

Ocorre assim uma desterritorialização do rosto enquanto superfície de expressão das 

emoções, o rosto não é a superfície hegemônica; todo o corpo passa a ser território de expressão. 

Pode-se apontar ainda zonas temporárias de intensidade, objetos parciais: por vezes são as 

unhas, outras o abdômen, os pés, os olhos, o cabelo, a língua, os dentes, o bíceps, a panturrilha, 

as bundas, os seios, os paus, os clitóris. O corpo pode ser recortado em programas de 

computador, aplicativos de celulares, pode ser modificado, remontado, cada um pode ser um 

Dr. Frankenstein de si e do outro, criador e criatura, o que aos olhos de muitos pode soar como 

uma verdadeira monstruosidade (que seja dado ao jovem a capacidade de recompor sua 

‘rostidade’, fabricar estas zonas de intensidade conforme a situação o exigir). 

Um corpo modulável, excitável e que deseja e desperta desejo, entidade viva contendo 

volumes afetivos e força orgásmica – corpos sedutores que gozam e ejaculam. Aqui talvez 

possamos falar em termos de uma nanopolítica, na medida em que cada molécula é excitável, 

                                                           
89 MC BOLA, “Ela é top”. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/mc-bola/ela-e-top.html 
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cada objeto parcial pode ser modulado segundo a lógica dos fluídos e das trocas. As moléculas, 

os objetos parciais ou as zonas de intensidades, os blocos ou volumes afetivos, são 

comercializáveis, financiáveis. A excitabilidade pode ser produzida artificialmente, 

culturalmente, esteticamente; ela é um produto, um bem imaterial que pode se converter em 

matéria, em corpo. Isso talvez esteja próximo daquilo que Beatriz Preciado chama de potentia 

gaudendi e integre a “cooperação masturbatória”. Observa-se a emergência de um novo saber, 

uma cartografia do próprio corpo. Esse saber foi possível graças à conjugação entre o corpo e 

a tecnologia; é, assim, parte integrante do neuromagma, ou é uma das resultantes dele. Porém, 

justamente por serem fluídos ou da ordem dos vapores é que ela é de fácil escapatória: ninguém 

pode adestrar o suor que escapa dos corpos. 

Na era do superinvestimento dos corpos, o “eu” passa a ser o próprio corpo. A menina 

promete aos seus seguidores do Facebook um vídeo dançando funk conforme o número de 

“curtidas” e assim suscita nos meninos o desejo. Retroalimentação: ela causa o desejo no outro 

mas o desejo do outro causa nela desejo de desejo. 

A sociedade que estimula o consumo é a mesma sociedade que não possibilita o 

ingresso dos jovens no templo do consumo, o shopping center, uma vez que para que esta 

sociedade se estabeleça é ainda necessária a exploração de uns por outros. Por muito tempo, o 

mundo privado foi apresentado como alternativa a uma suposta falência da coisa pública; 

porém, agora, quando uma liminar da justiça faz questão de frisar que os shopping centers não 

são coisa pública, e sim propriedade privada, isso indica que o acesso ao universo privado 

segue uma lógica que todos intuem mas que agora foi explicitada: pode ficar no shopping quem 

sabe se comportar conforme as regras de convivência estabelecidas pelo consumo. Como é que 

gerações inteiras, educadas pelos meios de comunicação de massa, pela propaganda e pelo 

marketing, vão entender a exclusão de um mundo que lhes fora prometido desde sempre? (Não, 

não se trata de burrice ou de sem-vergonhice mas de desejos, dos afetos que atuam na esfera 

do imaginário e do inconsciente – num diagnóstico um pouco mais pessimista, pode-se dizer 

que o jovem é que é escolhido e não ele que escolhe.) 
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9 - Mulher, mãe solteira, estudante universitária, black bloc e puta 

 

Ela espera ser compreendida como signo das minorias.  Seu corpo 

trás as marcas de uma batalha; a resistência vem desde muito 

cedo, ainda menina, brigando debaixo dos lençóis contra as mãos 

violentas, a sanha dos muitos carniceiros que não só a assediaram 

como também abusaram de seu corpo, deixando escoriações, 

hematomas, ranhuras, lágrimas e suor na palma das mãos; no 

decorrer dos encontros observam-se suspiros profundos, as mãos 

que por vezes acariciam o ventre, outras vezes fazem pressão 

contra ele em nítido sinal de desconforto. Os olhos pesados como 

os olhos de quem há muito tempo não dorme ou dorme na 

iminência de que uma hora eles voltarão – os carniceiros que 

deixaram marcas superficiais em sua pele, sua memória carnal. 

Invadindo a casa no meio da noite, botinas, sirenes, luzes e ferros 

brilhantes na madrugada. Ela. Quando se conhece seu corpo logo 

se percebe as deformidades que em seus intestinos se produziram 

– logo após as primeiras incursões não dava para ignorar o fato 

de ela me olhar nos olhos e me dizer, a mim, justo a mim que 

tanto fiz - fiz o quê? – senão perpetuar, como ela mesma disse: 

eu me sinto violentada por você. No seu derredor, a periferia 

murmura milhares de mensagens abafadas. E quando digo isto a 

ela, logo ela se lembra do parque, situado à rua Murmúrios da 

Tarde. Ela se lembra de seus primeiros programas: ainda hoje não 

consegue entender o porquê sentira tanto nojo e excitação ao 

mesmo tempo, tanto tesão e vontade de morrer no depois do 

banho quando se dera conta do fluxo de porra, merda e sangue 

escorrendo pelo seu corpo. E quanto mais ela lutava mais os 

espinhos perfuravam, abriam novas fissuras na superfície de sua 

dor e delas se escapavam mais e a cada vez mais de seus 

fantasmas de outrora: por que pariu, por que permitiu-se tantas 

vezes ser violentada, no debaixo dos lençóis, tantas noites 

seguintes, cão, gato, homem, lobo, serpente, sapos, vermes que 

invadiam seu terror noturno, deslizavam sobre seu corpo 
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paralisado até alcançar o limiar de seu recôndito desejo, que ela 

quisesse ter com os bichos. Dizia em sussurros para que eles 

viessem mais fundo nela, todas as noites, primeiro investigando 

os lençóis, depois as rendas que passara a preparar tão menina, 

todas as noites, ela, cúmplice dos espinhos que começara a 

cultivar. Quando ousou pela primeira vez renunciar a procissão 

das bestas noturnas que todas as noites faziam ronda em seu leito, 

foi então que sentiu, pela primeira vez, que sufocava. Mãos, 

patas, pelos, unhas, tudo sobre sua boca, entrando e fazendo nela 

silêncios e grunhidos. Os olhos arregalados, como quisessem ver 

na escuridão o que sabia vir de todos os lados. A casa estava vazia 

e as paredes limpas. Mas ainda havia sangue escorrendo pelo 

ralo. O corpo seguia seccionado em muitas partes imaginárias, 

cravejado de tarraxas, fazendo aflorar coágulos que figuravam 

como flores mórbidas sobre a pele. Depois de muitos anos os 

dentes perderão o brilho, amarelados pelos ácidos que virão de 

dentro dela. Assim passará muitas tardes tateando o interior de 

sua garganta, esfolando as falanges dos dedos nos dentes doentes, 

de arestas negras. Lá no fundo da garganta o prazer de devorar-

se e, instantes depois, regurgitar o mundo que lhe dá sustentação. 

Será por volta desses anos que seu hálito se tornará uma corrente 

de descuido. Mas também será por volta desses anos que ela – 

agora um trapo - o encontrará pela terceira vez. Mas até lá seguirá 

presa da carência e do abuso. Decidiu que seria então bruxa: 

guardava sapos e outros monstros no debaixo da cama, sob o 

travesseiro. E os acarinhava antes de dormir, acostumada que 

estava com as peles frias, de protuberâncias esquisitas, 

viscosidades mórbidas e mal cheirosas. Desejou retalhar o 

próprio rosto e para isso deixou as unhas crescer em forma de 

navalha, pontiagudas, facas de ódio e rancor. Sabia que sua 

beleza retalhada causaria horror ao cão. E que transformar-se 

num trapo era sua maior vingança. Se por um lado dizia ser ela 

mesma, por outro, percebia-se a grande inquietação. Os estilos 

que arriscava, o nomadismo de sua geografia, as brincadeiras 
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com seu corpo. Ao longo de alguns anos vai ela cortando o cabelo 

até raspar o crânio contra a rocha. E jogar cinzas sobre os anos de 

seus ressentimentos quando então descobrir que tudo o que resta 

é a superfície: a pele muito lisa e jovem, de repente, interrompida 

no meio de suas alegrias por escoriações generalizadas. Na 

profundeza ela acreditava encontrar a verdade, e desejava 

mergulho a cada novo encontro, sem saber que quanto maior era 

o abismo em que se afundava maior era a pele que se fazia 

deslizar entre a sanha daqueles que perderam a profundidade. 

Eles estavam à espreita e sabiam que as meninas esperavam uma 

terra que não existe, e foi nessa espera que se inventou as 

pilhagens, devastações, os sequestros, estupros e mortes. É que 

dali de fora, alguém já olhava com os olhos do assassino. Quando 

então desistia de investigar a profundeza sua, quando sentia na 

extensão de sua pele toda seu próprio cheiro de bicho, era então 

que ela sentia que nela também a crueldade podia ter seu lugar. 

Mas ela tinha medo e entre a vida reta das certezas essenciais e 

as quebradas do desejo, ela via seu corpo atravessado pelos ferros 

e ferida de Frida Kahlo. “Eu nasci para encarnar a ferida – sou 

pústula da sociedade.” Quantos foram então os estados por que 

passara naqueles anos tão menina? Sabia que no debaixo da pele 

a vida era uma festa explosiva que ameaçava romper o limite do 

então. Fechou os olhos, procurava entender, porém, ouvia em si 

mesma outras vozes agora. Sabia que não era mais a mesma 

pessoa, porque até ontem vivia sem essa outra dimensão que de 

algum lugar desconhecido seu, agora eclodia como o nascimento 

de uma estrela. Lembrou que ele havia citado Nietzsche: “para 

dar a luz uma estrela é preciso ter o caos dentro de si...” Era essa 

sua grande invenção? Estilhaçar a geografia secreta de seu 

desejo? Produzir fendas, rasgos, profundezas ou fazer deslizar 

isso tudo por sua pele lisa e viva, quente, que implorava agora os 

tantos os animais que se agitavam loucos, bestas-feras que se 

agitavam nela: era assim que ela se dava conta da couraça em que 

ela havia se tornado, os músculos da face, nervos tensos do 
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pescoço, os dedos dos pés dentro do sapato apertado querendo 

agarrar o chão, os dentes cerrados trancando sua boca, a língua 

imóvel colada no céu da boca seca e seco, o mundo sem graça 

que dava sinais de que poderia ser um mundo outro quanto mais 

ela investisse contra a rocha – mesmo sabendo da possibilidade 

de se arrebentar toda, a boca toda fudida, os dentes em caco, olhos 

denegridos por murros de pedra. Como funciona a rocha 

encouraçada? Primeiro era preciso entender como foram 

sobrepostos os blocos, o que é que entre eles se infiltrou - sim, ali 

onde uma pedra acabava e outra começava ela descobriu a brecha 

onde outras coisas viviam, continuava, no entanto, sem saber se 

as coisas ali descobertas e viventes tinham se instalado entre uma 

e outra rocha vindas desde de fora ou vinham de dentro; se eram 

larvas ou germes que estariam desde o nascimento comendo ela 

por dentro ao passo que desde fora o mundo e as pessoas todas 

do mundo estariam todas juntas fabricando o escudo, justo para 

não deixar vir viver no mundo aquilo que sendo ainda larva dava 

sinais de uma vida totalmente nova e com a potência de destruir 

cem barricadas fosse qual fosse a matéria dura de que fossem 

feitas. Achava que não podia mais pensar. Teve que se contentar 

com o pouco das palavras e, lembrando que era uma menina 

ainda, contentou-se com as borboletas no estômago: “eu só queria 

um namorado, afinal.” Talvez fosse isso: uma revoada de 

borboletas no seu dentro, já não sabia se borboletas no estômago, 

pois tinha a sensação de que não tinha mais estômago para 

isso...era uma revoada de borboletas contra a rocha. Não, elas não 

se restringiam ao estômago, elas agitavam tudo por dentro, 

reviravam as artérias, se misturavam ao sangue, na contracorrente 

de seus glóbulos e hemácias – as borboletas eram flocos de 

algodão e pluma, mas também raio, tempestade, bombas e 

canivetes. Na coisa dela, quando lá chegavam, presas nas bordas, 

as asas podiam ser tocadas com a ponta das letras e as letras com 

a ponta de dois ou mais lábios. O movimento de concreto e sol, 

deserto no deserto dela, por fim, ao cabo de sua juventude, 
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ressecou as asas das tantas miríades que bordejavam seu limite. 

E foi assim que, no meio do caminho, ela saltou duas vezes: na 

primeira vez ela desce desesperada do microônibus que nos 

levava até o metrô; depois, quando a gente conseguiu chegar no 

metrô, ela desce correndo numa estação qualquer, final do 

sábado. Desce sem rumo, na primeira vez me dispensa, pede que 

eu vá embora, pede pela minha segurança e pela segurança do 

movimento, da causa, da revolução, da integridade das pessoas 

(estamos em 2014). Diz que se eu não dispersar naquele exato 

momento, pessoas correrão risco e por causa da minha burrice, 

pessoas morrerão. Pessoas como eu colocarão a causa em risco. 

Nós, os velhos. Nós os jogamos na frente de batalha, como velhos 

ideólogos. Ela diz que nós os jogamos na frente de batalha: ela 

diz que não quer saber do que temos a dizer, porque nossos 

corpos velhos não podem e não sabem lidar com a rua. Pede que 

nos calemos e quando eu, velho, me calo, ela diz que nós os 

abandonamos para morrer na frente de batalha de uma causa pela 

que nós, velhos, não podemos lutar, porque somos velhos e 

nossos corpos velhos não servem mais. Ela me pede 

desesperadamente que eu fale mas quando pretendo falar, ela me 

manda calar a boca porque sou velho e não entendo nada das ruas 

– que exigem o frescor da juventude. Um frescor que já não me 

diz mais respeito. O que me resta então? Ela, a jovem, devolve o 

escarro: a vocês cumpre o lugar da ideologia – fabricar corpos 

para a morte de que não são capazes. E com todas as letras ela 

diz: você vai continuar na sala de aula assediando, 

ideologicamente, jovens para morrer nas frentes de combates.
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10- A sanha, o sarro, o fluxo.  

O calor é intenso, a ventilação local não dá conta. Olho pra cima, fixo o olhar no teto do salão, 

escuto alguém dizer que há uma goteira. Olho novamente e descubro que na verdade chove 

dentro do salão. Sim, é chuva. Passo a mão no cabelo, os dreads estão pesados. O suor dos 

corpos evapora, bate no teto do salão e pinga sobre nós. 

É então que, em meio à batida ininterrupta do funk, eu me lembro deles, dos negros, escravos. 

Das histórias que se contam sobre a origem da cachaça – ou pinga –: uma delas diz que os 

escravos trabalhavam nas moendas de cana, sob calor intenso, as costas rasgadas de chicote, 

feridas abertas. O vapor que emanava das caldeiras de melado, no teto virava água 

novamente, mas uma água ardente, que pingava nas feridas. Do teto pinga água ardente. 

Agora, no entanto, a pinga vem de outras terras, adocicada por energéticos. Às vezes é tudo 

tão doce e os arranjos tão coloridos que eu não posso deixar de me lembrar que, segundo 

alguns, não existe amor em SP. São tantos os coloridos, nas roupas e acessórios - nos óculos 

espelhados que refletem ainda mais as cores das luzes, das roupas e acessórios que refletem 

mais e mais cores por entre a fumaça doce do narguilé. “Cuidado com o doce”, dizem os 

meninos.  Os meninos que me encontram no meio do salão estão encharcados de suor. Todos 

me abraçam demoradamente e na primeira meia hora, sou eu que também estou encharcado. 

Alguém se vira, de repente e sem querer, derruba um copo gigante de bebida em mim, no meu 

braço esquerdo. Pouco tempo depois, outro copo, desta vez sobre o peito. Eu me conformo, 

rindo  comigo  mesmo, penso  na  possibilidade de algum  batismo,  eu  vivo  a experiência 

com chuva feita de muita gente. Um menino passa por mim então, dançando – meus olhos se 

fixam na cena, o garoto atravessando o salão num “passinho do romano” –; olho então para 

os outros que desfilam do mesmo modo, os negros, mestiços e os meninos brancos fazem roda, 

olham nos olhos um do outro, fazendo graça, olhos esbugalhados, boca aberta, risos e risos, 

o gingado, os gritos em coro, a sanha, o sarro, provocando as meninas, beijando, Vão no 

passinho do romano, a batida na mente e o corpo descontrolando. Sim, é claro que as damas 

da sociedade, os reacionários, os fascistas de todas as idades vão gritar: pois ali, no meio do 

salão eu vejo uma potência explodindo na cara da sociedade, eu penso e sinto a África no 

passinho do menino branco. Isto é África, penso eu, mesmo sabendo que a África que eu sinto 

ali é uma África inventada, não se trata de uma África original e perdida que tivesse que ser 

resgatada. É uma invenção das quebradas, um novo “fluxo liberado” na cidade que sempre 

exigiu e continua a exigir disciplina (é nesta cidade que os meninos e as meninas sofrem para 

arranjar um emprego, sofrem porque são da quebrada – também eu sofri, em meu tempo de 
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menino, ter perdido uma vaga de emprego por morar longe demais, porque são negros, são 

mestiços, porque são pobres – estes meninos e estas meninas que depois arranjam emprego 

atrás do balcão, suportam longas horas de ida e vinda, casa-trabalho-escola, o cansaço do 

transporte “público”). Na cidade que exige o silêncio dos pobres ( o filósofo Jean François 

Lyotard já dizia há bastante tempo: “A imensa periferia murmura milhares de mensagens 

abafadas”), nesta cidade as pessoas inventam novas formas de se virar, de se dobrar para 

sobreviver, e este jeito de se virar e se dobrar tumultua – como os bondes. Para entender como 

essa ancestralidade chega até nós, tomo todo o cuidado do mundo para não me sacanear com 

estereótipos, mas eu não consigo abandonar a ideia de que no meio do salão, àquela hora da 

noite, a África vive no ritmo do tambor, na força e na potência de uma invenção realizada com 

os corpos. À minha frente vejo a sincronia do ritmo e dos corpos – os meninos correm até mim 

para falar de seus feitos, das meninas que beijaram e do quanto esta ou aquela dança muito. 

Poucas são as meninas que se aproximam para conversar comigo, percebo que muitas ficam 

acanhadas com minha presença, o que destoa por completo da fala dos meninos a propósito 

delas. 

Passa um grupo de meninas por mim. Comentam alguma coisa entre elas e me olham com 

curiosidade, afinal, parece que não é todo fluxo que costuma receber a visita de um “rasta” 

beirando os 40. Depois uma delas para do meu lado e me pergunta se sou de outro país. 

Começo a acreditar que os dreads possuem alguma força, sim, a força se construiu, está 

presente em mim: meninos e meninas chegam até mim, desconhecidos, e me cumprimentam 

desejando a paz de Jah sem que lhes passe pela cabeça que sou ateu. Eu aceito a paz, apesar 

disto. A esta altura penso sobre o conflito entre as gerações. Tenho algumas preocupações – 

penso nas críticas sobre minha presença nos fluxos de adolescentes e jovens, sobre os riscos. 

Mas ela começa a se dissipar à medida que praticamente todos me chamam de senhor e de 

professor, afinal, o lugar está marcado, eles sabem quem sou, eles dizem quem eu sou. Aqui, 

o sentir-me velho – esta experiência tão trágica para alguns – marca o início de um 

reconhecimento: de um e outro lado, somos diferentes – nós sabemos, e é a diferença que 

produz alguma coisa nesse encontro. Talvez eles não entendam o que eu quero dizer, e é muito 

provável que não entendam. Mas algo acontece que eles não param de sorrir toda vez que me 

encontram – já são duas horas dentro do salão e os abraços não param. Mais suor, os dreads 

cada vez mais pesados e a certeza de que um novo fluxo – de energia, de potência e de vida – 

foi liberado na cidade. 
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10- “Gás de Pimenta nessa gente feia...”90 

Fio quando me peguei lendo pensando.. vai que eu tenho que ir em algum.. realmente nossas 

casas estão virando nossas prisões. UM BANDO DE ABORRECENTES SEM PAI E MÃE, 

COM BANDIDOS INFILTRADOS NO MEIO. PARA MIM ESSES ROLEZINHOS SÃO 

MARCADOS POR BANDIDOS QUE VÃO ROUBAR E USAM ESSES TONTOS COMO 

ESCUDO. ASSIM A POLÍCIA NÃO PODE AGIR. Dá um rolezinho lá em casa tbm pra ajudar 

arrumar o reboke, pintar e trocar o telhado! Que tal trabalhar para poder frequentar os 

lugares que deseja como todos os demais e não para vandalizar?  É bom acompanhar  para 

saber onde não ir!!!!!! 

Vai dar um 'rolezinho' com uma enxada ou vassoura nas mãos e caçar um serviço, cambada 

de desocupados.  ATENÇÃO: quem está por trás disso é o PT, o PT com sua MILITÂNCIA 

VIRTUAL quer alegar com esses eventos que os pobres são excluídos para ganhar apoio 

popular e poder aplicar o GOLPE DE ESTADO, substituindo o CAPITALISMO ao 

SOCIALISMO, O PT FEZ um video dizendo sobre essa substituição SOCIALISTA, UM 

PERIGO PARA TODAS AS EMPRESAS E INDÚSTRIAS DESSE PAÍS, eles estão em diversos 

lugares na internet vendendo essa ilusão SOCIALISTA aos moldes de CUBA E VENEZUELA, 

pelo amor de deus FIESP, EMPRESÁRIOS e todos as pessoas de bem desse PAÍS FAÇAM 

ALGUMA COISA. Olhem os videos no youtube sob o título: 'GOLPE COMUNISTA NO 

BRASIL - A Democracia do PT, o Socialismo Petista' outro: - A NATUREZA DITATORIAL E 

TERRORISTA DO PT! Protestos e Manifestações 2013' QUE TAL UM 'ROLEZINHO' NO 

CAMELÓDROMO....NEM  PENSAR  ELES  NÃO  SE  MISTURAM.  QUEREM 

APARECER...SE MOSTRAR... SE ACHAM....PEGUEM NO TRABALHO E ESTUDEM QUE 

VOCÊS APARECEM MELHOR NA FITA! rolezin para encher minha lage, quem ta dentro. 

Aqui em brasília, o Ministério Público e a OAB apoiam esses 'rolézins'.  Ou seja, 'tá tudo 

dominado'... esse país é mesmo um lixo.  de onde esses 'paupérrimos' adolescentes tiram $ pra 

bancar roupa de marca, coleira de couro, Orient no pulso, smartphone, conta de 

celular/internet   ?       UM   ROLEZINHO   PRA   TRABALHAR,   NEM   PENSAR,   NÉ 

??????????????  Mas por que os favelados acham que têm o direito de fazer um baile funk 

não autorizado nas dependências de um shopping? Por acaso fariam um baile funk não 

autorizado em alguma 'comunidade' sem antes pedir a permissão do chefão da favela. 

                                                           
90 As páginas a seguir são uma composição feita a partir de uma compilação de texto, comentários e extraídos de 

centenas de sites e fóruns de debates veiculados nas redes sociais. 



125 
 

Quem viver vera!!! não precisa ser especialista prá ver q isso é falta da Educação. Vivemos 

em um Estado falido, miserável . Estão "emburrecendo " uma geração. Estão acabando com 

o Braziu !!! ridículos esse pessoal do tal ''rolezinho''..bando de maloqueiro,sem pai nem 

mãe,metade dessa turma não passa de bandidos e a outra metade maria vai com as outras...o 

pior e ver sociólogo da USP,estudante bicho grilo da USP,e negros racistas...apoiarem 

isso...isso não é questão de cor ou poder aquisitivo..é questão de bom senso e educação. ...um 

bando de desocupados falando de um bando de marginaizinhos. Tem que proibir mesmo, lugar 

de bagunça é na rua ou dentro das própria casas, isso tudo é só uma desculpinha pra poder 

roubar lá dentro. estes jovens entram nos centros comerciais e ficam a margem de qualquer 

regra de convivência, são vândalos, ladrões, marginais sem escrúpulos nenhum 

INTERVENÇÃO MILITAR IMEDIATAMENTE! O BRASIL/BRASILEIROS, NÃO 

MERECEMOS ISSO!!!   ISSO É COISA DE PAÍS COMUNISTA!   ESTAMOS NUMA GUERRA 

CIVIL, MINHA GENTE! PEÇAM AS FORÇAS ARMADAS QUE INTERVENHAM, OU...A 

MERDA SERÁ GENERALIZADA! Vagabundos os funkeiros e as meninas-mocinhas loucas 

pra dar o xiri, insuflando os moleques vagabundos a enfrentar os seguranças! Não tem santo 

ai não! Tinha que baixar o sarrafo nesses otários funkeiros e pegar essas patricinhas pobres 

e colocar todos juntos pra eles se comerem até o cu fazer bico. POBRES DETECTADOS! Eu 

sou a favor de ''favelado'' (com seletividade), assim como estuprador, assassino, oportunista, 

político corrupto serem castrados. Não aguento mais a longevidade dessas raças.... em q 

exterminar esses animais! Essa é a unica solução! Pois o problema tá fikando cada vez mais 

sério e vai chegar uma hora qa policia não vai mais dar conta!!! Nem ir no shopping com a 

familia vc pode mais? Eu não deixo de ir, mas vou passar a levar minha barra de ferro. E vou 

ficar muito feliz quando arrebentar a cabeça de um mlk desse. Pena q vou me sujar de merda. 

Tem é que arma os seguranças de shopping com umas calibre 12 e atirar na cabeça, depois 

manda a conta da bala e da limpeza pra mãe que esta trabalhando na zona, dando a xota e 

pro pai que deve estar preso. Tem 560,000 postes de luz em São Paulo, mais de 17,000 

Kilometros de fio de luz. Eu acho que da de pendurar cada um desses numa corda pelo 

pescoço, e oque não couber, agente pendura na arvore mesmo. O PT tá acabando com essa 

porra de país!!! Bando de retardados, queria ter autorização do governo para fuzilar esses 

mal-educados. Gás de pimenta nessa gente feia, o shopping deve fornecer aos clientes vip é 

um meio de segurança quanto a RALEZADA.kkkkkkkkk. 
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Caminhar pela periferia da área-baldia atravessada durante a elaboração da tese:                                              

caminhar sem linearidade, ambulatoriar: inventariar e inventar coisas para pensar durante a 

caminhada, na experiência do rolê pelas quebradas da cidade - captar os signos que passam a 

figurar como intercessores para o pensamento. Aos intercessores fabricados no rolê pelas 

periferias, na travessia do beco, deu-se o nome de esquizes. São componentes de um discurso 

de minoria que se opõem às ficções colonizadoras preestabelecidas.  

A experiência do rolê pelas periferias coincidiu com o trabalho de professor de Filosofia 

numa escola pública em São Paulo de modo que as atividades propostas em aula possibilitaram 

a irrupção de traços e riscos, pulsões e afetos muito próximos daqueles encontrados na rua, ou 

seja, no fora da escola. Daí ocorreu que seria possível desdobrar a experiência do rolê enquanto 

prática de errância e deambulação também no interior da escola, percorrendo, deste modo, as 

zonas proibidas, o estranho familiar da escola, considerando que esta também possui seus becos 

e vielas, suas zonas de vacância, sua lógica de rolos e suas estratégias de gambiarras. Assim, as 

atividades didáticas e o cotidiano escolar possibilitaram a percepção de que, do mesmo modo 

que a cidade e suas quebradas produzem signos aberrantes, o mesmo continuaria ocorrendo na 

escola a despeito das táticas de contenção dessa produção. Deste modo, experiência do rolê 

pelas quebradas da cidade poderia ser realizada na escola: caminharíamos pelos terrenos 

baldios, seguindo o fluxo da produção aberrante dos alunos – espécie de lampejo de resistência 

num meio, por vezes, muito concentracionário – perseguindo as esquizes no interior da escola, 

as bobagens, os materiais desprezados, a ganga, os restos, as sobras, o que ficou de fora, o torto, 

o estranho, o esquisito, o sem sentido, o ilógico, o monstro e a aberração pedagógica.  Quanto 

maior era a atenção àquilo que ficava fora dos planejamentos, dos currículos e manuais didático, 

maior era a desconfiança acerca da existência de uma rede forjada como uma espécie de 

continuidade na diferença, movimentos de idas e vindas, choque, conflito, dissenso entre o 

campo institucional e os territórios constantemente produzidos nos subterrâneos da escola, que 

se considerou como o seu Fora - ainda que este subterrâneo se encontre na superfície da pele, 

escancarado, dado a quem quiser ver, ele continua invisível diante das burocracias do currículo, 

do planejamento, das avaliações e estatísticas. Sem dúvidas de que cada uma dessas coisas tem 

sua devida importância, sem dúvidas, também, de que elas podem não só se tornar estéreis como 

também converter os territórios diversos da escola em espaços concentracionários, espaços 

saturados de normas e controles que pouco ou nenhum espaço abrem para a experimentação. 

Quando se se refere, neste trabalho, à expressão “espaço concentracionário”, o que se busca 

analisar é justo o espaço saturado de clichês e estereótipos.  
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Como visto na parte I deste trabalho, a cidade e suas quebradas exigem uma experiência 

de risco, onde o viver está conectado ao perigo – a travessia do beco apresenta-se, deste modo, 

como alegoria da sobrevivência: o risco que se corre nesta travessia assinala um outro tipo de 

aprendizado, em que todo o corpo é convocado para esta tarefa: aprender a sobreviver está 

relacionado, deste modo, com o aprender a sofrer, não como resignação mas como possibilidade 

de alegria no combate e na resistência das invenções cotidianas. A sobrevivência no inferno 

exige invenção e por maior que seja a dor da qual a vida não pode ser apartada, o ato de criação 

se mostra como ato de criação da própria vida.  

 

sermos dignos do que nos acontece. É essa, sem dúvida, a moral estoica: 

não ser inferior ao acontecimento, tornar-se o filho de seus próprios 

acontecimentos. A ferida é algo que recebo em meu corpo, em tal lugar, 

em tal momento, mas há também uma verdade eterna da ferida como 

acontecimento impassível, incorporal. "Minha ferida existia antes de 

mim, nasci para encarná-la." Amor fati, querer o acontecimento, nunca foi 

se resignar, menos ainda bancar o palhaço ou o histrião, mas extrair de 

nossas ações e paixões essa fulguração de superfície, contra-efetuar o 

acontecimento, acompanhar esse efeito sem corpo, essa parte que vai 

além da realização, a parte imaculada (...). Vivemos entre dois perigos: 

o eterno gemido de nosso corpo, que sempre encontra um corpo afiado 

que o corta, um corpo gordo demais que o penetra e sufoca, um corpo 

indigesto que o envenena, um móvel que o machuca, um micróbio que 

lhe faz uma brotoeja; mas também o histrionismo daqueles que minam 

um acontecimento puro e o transformam em fantasia, e que cantam a 

angústia, a finitude e a castração. É preciso conseguir "erigir entre os 

homens e as obras seu ser de antes da amargura". Entre os gritos da dor 

física e os cantos do sofrimento metafísico, como traçar seu estreito 

caminho estoico, que consiste em ser digno do que acontece, em extrair 

alguma coisa alegre e apaixonante no que acontece, um clarão, um 

encontro, um acontecimento, uma velocidade, um devir? (...) Fazer um 

acontecimento, por menor que seja, a coisa mais delicada do mundo, 

o contrário de fazer um drama, ou de fazer uma história. 91 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 DELEUZE, G.; PARNET, C.. Diálogos, Lisboa. Relógio D'Água. P.79, 2004.  
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A esta vida, assim como está, eles (os jovens) dizem não: nós não a queremos mais. E 

da escola o que se quer então é uma outra escola em que se fale sobre a vida – escola onde a 

vida pulsa – e que não mais produza “zumbis do conhecimento”, uma escola viva. Portanto, o 

que se identificou durante o rolê pelas periferias da escola, foi que do não constantemente 

proferido pelo jovem, emerge o sim e a afirmação da vida marcada por toda uma agonística das 

sobrevivências. 

                As atividades propostas, também elas podem ser compreendidas como parte dessa 

estratégia de sobrevivência no inferno – também elas são modos de produção de signos que 

remetem a modos de vida. Do mesmo modo que nas ruas o risco é parte inseparável das 

sobrevivências, também na escola isso acontece, é preciso correr riscos e os alunos o fazem a 

fim de escapar ao controle e à saturação do ambiente concentracionário. Ao perseguir (e ao 

mesmo tempo produzir ) os riscos traçados, o trabalho realizado acabou sendo arrastado também 

pelos perigos da produção de um corpo-sem-órgãos. A produção dos dispositivos descritos a 

seguir arrastou a aula e o ensino de Filosofia para um estranho devir, aqui nomeado de devir-

autista. Um devir que fez com que o educador, a sala de aula, a Filosofia, o pensamento 

experimentassem limites absurdos, a ponto de tocar o impensável, o avesso do que seria educar 

– conduzir – pois que muita vez, o que emergiu nessa experiência (no rolê pelo desconhecido) 

estava por demais afastado dos conteúdos curriculares da tradição filosófica. O risco que se 

correu então foi o de, em se levando ao limite o encontro com o fora ali presente, na sala de 

aula, atingir um território onde tudo se dissolve na inconsistência pura. Assim, seguir as 

produções aberrantes da escola envolvia a aposta na invenção pois seria necessário um retorno 

desse território, sob o risco de a tudo perder no caos. Daí a tarefa assumida, conceber a Filosofia 

como um construtivismo, como produção que mergulha nas bordas e limites da não-filosofia, 

para daí retornar fabricando um pouco de ordem ao caos. O dispositivo no âmbito deste trabalho 

é compreendido como modo de produção contrário à ideia de representação. A adoção dessa 

concepção implica diretamente numa dimensão prática dos trabalhos, uma vez que os 

dispositivos propostos intervêm numa realidade concreta, promovendo mudanças no objeto 

pesquisado. Os dispositivos de escuta desenvolvidos no contexto da escola e que coincidiram 

com o período de elaboração deste ensaio foram o conjunto de cartas do projeto “Cartas para 

outro mundo”, o “Pano de Imanência” e o “ Cinema vegetal”. Essas atividades estratégicas 

envolveram a cartografia de afetos a partir da leitura e da escrita, bem como a produção de 

diagramas de intensidades afetivas e de valores. Os conteúdos procedimentais, o fazer 

propriamente dito: abrir envelopes, desenhar, escrever, ler, dobrar e experimentar dobras, 

desdobrar e redobrar cartas, o pano e a si mesmo, caminhar sobre o pano, em torno da sala, 
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subir no mesão, escolher uma cor, riscar o pano, montar e desmontar a mesa, riscá-la, riscar o 

pano, ler ou escrever uma carta, reconfigurar a disposição das carteiras na sala de aula, tudo 

isso que pode ser considerado como atividades banais e de pouca importância, foram 

intercaladas aos conceitos que atravessam a história da Filosofia e cada ação foi considerada 

como intercessor para pensar os dispositivos no momento em que estes eram postos em 

funcionamento. 

A série de atividades possibilitou investigar os conteúdos e a expressão, aproximando-

as daquilo que ocorre nas quebradas da cidade. A escuta de tal produção permitiu entender que 

no cotidiano escolar já se encontravam presentes as pulsões que agitariam a cidade quando da 

ocupação de escolas pelo movimento dos secundaristas. Acontece que as pulsões que se 

encontram desprezadas no interior da escola são justamente o seu fora vibrátil e intensivo que 

atuam na formação dos sujeitos ali constituídos e constituídos do que aqui se chamou de corpo-

comum-heterogêneo. Com tudo isso, foi possível compreender como os movimentos e 

produções aberrantes que tomaram as ruas da cidade, fazendo com que essa se dobrasse para 

dentro da escola, já vibravam, em sua invisibilidade – algo já estava dado e esse algo que é 

estranhamente familiar é algo também estranhamente imbricado; liga a necessidade de 

sobrevivência no inferno da cidade ao inferno da escola. Essa experiência infernal é o que 

possibilita a passagem do dentro para o fora e do fora para dentro. Procurando evitar trabalhar 

com lógicas estritamente binárias, encontramos na fita de Moebius a imagem de pensamento 

adequada para realizar essa passagem, essa travessia infernal que se repete em sua diferença ou 

que se difere a cada vez que retorna. Tudo isso serve como uma espécie de diagnóstico da 

atualidade segundo perspectivas próximas ao modo como a juventude pensa a cidade e a escola 

através de suas produções – as produções aberrantes são compreendidas como modalidade de 

pensamento (ou simplesmente: modo). Aquilo tudo que foi possível escutar nos diversos 

fenômenos da cidade envolvendo a juventude (jornadas de junho, rolezinho, fluxo do funk e 

etc.) já assinala, de algum modo, a eficácia dessa lógica outra: as ocupações de escolas mostram 

que essa lógica aberrante de fundo, presente em toda a cidade e na escola, funciona como 

dispositivo de sobrevivência, instituinte de novos modos de estar junto e fazer política. A 

experiência do rolê como experiência de pensamento pelas quebradas é uma errância pelo 

território do incerto, do imprevisível, do estranho, dos avessos: “ fissura, não saber, prova do 

desconhecido, ausência de projeto, errância nas trevas.”92  

                                                           
92 DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 119, 

2011.p. 143. 
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As atividades descritas a seguir mostram o devir-vagabundo do professor-pesquisador, 

a aposta num procedimento arriscado de seguir essas produções aberrantes deixando-se levar 

pela incerteza. Não caberia simplesmente explicar e muito menos representar tudo isso que se 

constata na profusão de signos loucos da cidade e da escola, era preciso criar dispositivos que 

permitissem escapar da lógica da representação e, para isso, era preciso fazer algo realmente 

incerto, desconhecido, trevoso. Era preciso apostar na ausência de projeto. Com todo esse 

procedimento, o que se visa é também escapar da representação – trata-se da invenção de um 

modo: modo de funcionamento do pensamento. 

              Isto significa que o ideal de escola – que aqui foi aproximado ainda do ideal das Luzes 

– é compreendido como uma ficção pedagógica onde o início e o final se coadunam pois estão 

dados antes mesmo da largada: “nós partimos deste ponto e vamos chegar neste ponto aqui.” 

Falogocentrado – este saber colonizador deixa à margem tudo o que escapa ao padrão ordenado 

pelas Luzes – do homem, branco, europeu. Qualquer outra possibilidade tende, pois, a se 

distanciar do padrão, será, portanto, menor. 

              A escola é assim um templo de hegemonia de um tipo de saber que deixa de lado tudo 

o que não pode ser traduzido em termo de racionalidade. Ficção por ficção, recolhemos as 

esquizes considerando-as intercessores e, portanto, componentes de uma ficção outra. 

Componente de fabulação. As esquizes apontam para movimentos de constituição de um povo, 

uma espécie de multidão germinal que inventa o próprio deserto e sua travessia.  
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Parte II 
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1- O Pano de Imanência 

 

“Assim, e quando o espaço se torna concentracionário, a formação de uma rede cria uma 

espécie de fora que permite ao humano sobreviver”93  

 

Trata-se de um grande pano de 20 metros quadrado que recobre o assim chamado mesão. 

O mesão por sua vez é uma grande mesa também de aproximadamente 20 metros quadrados 

montada com a soma de todas as carteiras individuais disponíveis na sala de aula. A primeira 

das ações propostas, o mesão, tinha por objetivo reconfigurar o espaço da sala de aula, 

problematizando o dispositivo sala de aula.  Os alunos foram convidados a experimentar esta 

nova configuração em que todos então passaram a ocupar o mesão, que favoreceu o contato 

visual entre todos. Na sequência foi providenciado um grande pano, para servir de toalha para 

o mesão, uma vez que já havia circulado entre os alunos que a sala de Filosofia possuía um 

grande mesão para um banquete de ideias. A introdução do pano como elemento da sala de aula, 

coincidiu com o momento em que se realizava uma atividade intitulada: “Eu me desafio”. Tal 

atividade consistia na criação de desafios por parte de alunos, em que cada qual se desafiava a 

si próprio. Do ponto de vista conceitual, discutia-se o “conhece-te a ti mesmo” e o ponto de 

partida foi a provocação de que para se conhecer era necessário desafiar-se em seus limites, 

sobretudo naquilo que os próprios alunos chamavam de zona de conforto. Naquela ocasião, 

corria nas redes sociais uma série de desafios, nos quais as pessoas desafiavam os amigos a 

realizar alguns feitos, como por exemplo, derrubar sobre a cabeça um balde de gelo, em favor 

de uma causa. Outro desafio interessante era o que convidava as mulheres a saírem de casa sem 

maquiagem. A provocação então seguiu o curso dos acontecimentos das redes sociais: ao invés 

de desafiarem os outros, foi sugerido aos alunos e alunas que se desafiassem a si próprio: “ 

Desafia-TE a ti mesmo”. Uma nítida referência às inscrições no oráculo de Delfos. Os alunos e 

alunas aceitaram o desafio, que foi tomado como uma grande brincadeira. A primeira rodada 

de desafios foi escrita em papel: em torno da grande mesa, os alunos leram uns para os outros 

os desafios dos mais variados tipos propostos. Esta primeira rodada, e ainda sem pano, foi 

realizada em todas as dez turmas, dez salas de aula, cerca de 400 alunos. 

Quando a grande toalha surgiu, como que imediatamente surgiu a ideia de registrar nela 

os desafios propostos. Propositadamente, foram providenciados gizes de cera de cores diversas. 

                                                           
93 DELIGNY, op.cit.p. 18 
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O pano branco se encontrava sobre a mesa. Os alunos na expectativa do que seria proposto. O 

professor então lança sobre o mesão aquelas dezenas de gizes; os alunos e alunas, alegres, 

avançam sobre a mesa: “O que é pra fazer professor?”  

A proposta de lançar os desafios na toalha da mesa do banquete de ideias logo contagiou 

os alunos e, à medida que eles e elas escreviam no pano, foi realizada uma discussão sobre o 

conhecimento de si, a filosofia na Grécia, “O Banquete” de Platão. A atmosfera da sala havia 

mudado e a todo o momento os alunos e alunas eram convidados a pensar na disposição da sala 

de aula, estabelecer relações entre o pensamento e a forma da sala. À medida que o pano foi 

sendo preenchido e passando de sala em sala, num total de dez, uma profusão de elementos 

foram surgindo, inclusive, desenhos, palavras e frases que escapavam do objetivo inicial. Não 

é possível saber quando uma primeira deriva surgiu, porém, foi justamente o desvio da proposta 

inicial que possibilitou a emergência de inscrições as mais variadas: medos, angústias, 

esperanças, valores, desejos, provocações, humor, ironias. Em pouco tempo a grande toalha 

estava tomada de cores, riscos, traços, borrões, palavras, frases inteiras, desenhos. Cumprida a 

primeira etapa, o objetivo era que os alunos parassem de escrever no pano – o que obviamente 

não aconteceu – para que então fosse feita uma análise dos signos ali expressos. Os encontros 

seguiam e os alunos das 10 salas seguiam realizando intervenções que, por mínimas que fossem, 

alteravam a cada encontro a configuração da toalha. A cada dobra-desdobra a toalha já não era 

mais a mesma. Cada dobra, aliás, favorecia uma outra possibilidade de combinatória: signos 

que se encontravam em pontos distantes passavam a ser vizinhos, outros que numa dada 

configuração estavam próximos se distanciavam, outros se sobrepunham, desfazendo a 

topologia cima/abaixo, verso/ reverso, direita/esquerda. O que era antes poderia vir depois, o 

que estava acima poderia vir abaixo... Era impossível conter o desejo de escrita e as associações 

– “ professor...é como a vida, um dia você está por baixo, um dia você está por cima...” –  que 

tomavam conta dos alunos, e o professor então deixou a escrita fluir, já levando em 

consideração que o artifício do anonimato faria com que elementos recalcados pudessem vir à 

tona. Todas as vezes que a toalha era aberta, descobriam-se novas escrituras, mensagens 

cifradas, riscos sem sentido, esboços, garatujas, abortos, reincidências, retomadas, intervenções, 

recalques, censuras, contra-ataques, revides. Em pouco tempo, a toalha se convertia num grande 

palimpsesto.  

Com a intenção de aproximar o dispositivo o máximo possível do universo da filosofia, 

a grande toalha-palimpsesto passou a ser nomeada como pano de imanência, um trocadilho com 
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o conceito de “plano de Imanência” cuja definição pareceu muito apropriada para a atividade 

proposta:  

 

O plano de imanência é pré-filosófico, e já não opera com conceitos, ele implica 

uma espécie de experimentação tateante, e seu traçado recorre a meios pouco 

confessáveis, pouco racionais e razoáveis. São meios da ordem do sonho, dos 

processos patológicos, das experiências esotéricas, da embriaguez ou do 

excesso.94 

 

O pano seria uma espécie de recorte do caosmos, uma zona de fusão temporária, de 

encontro, choques, conexões, clivagens. Uma superfície de inscrição. Dobrado e desdobrado 

incontáveis vezes, cada dobra-desdobra poderia ser considerada uma espécie de página-dobra 

que favoreceria o acaso de novas combinatórias de signos e esquizes. Plano de inscrição de 

signos e forças, nele ocorrem múltiplos movimentos, como um concomitante processo de 

territorialização e desterritorialização. Figurando como palimpsesto, o pano de imanência 

passou a funcionar como superfície de inscrição de signos, hieróglifos, pulsões, afetos, forças e 

desejo operantes na constituição de territórios existenciais que se enunciam sem mediação.95Ao 

longo de algumas aulas e por conta da velocidade e diversidade dos elementos que atulhavam 

o pano de imanência, aventou-se logo de início que o dispositivo havia favorecido uma errância 

pelo desejo.  

Essa errância pelo desejo teve como cúmplice a aposta “(n)um clima de liberdade e 

emulação (em que puderam) ser experimentadas as vias novas do habitat e não através de leis e 

de circulares técnicas.”96 A aposta e o risco passaram a ser personagens conceituais encarnados 

na prática: a tentativa de criar um novo estilo para se dar início ao trabalho com a filosofia, a 

partir, justamente, da não-filosofia. Uma tentativa que se faz vagando, extravagando, 

transbordando – com uma angustiante dose de liberdade. O pano de imanência passou a se 

configurar como um mapa de alianças afetivas que se mostrou eficaz à sobrevivência na escola, 

sala de aula, incluindo aí a sobrevivência do professor.  

A escrita sobre o pano de imanência envolvia um nomadismo na sala de aula, os alunos 

tinham que se deslocar, experimentar lugares e o faziam movidos pelo desejo de encontrar seu 

                                                           
94 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix; MUÑOZ, Alberto Alonso. O que é a filosofia?, Editora 34, 2007. 
95  Cf. GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético; tradução de Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia 
Cláudia Leão. São Paulo: Ed, v. 34, 1992. p.75 
96 Idem. p. 174. 
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lugar mas também atraídos pelos outros signos já inscritos. Para encontrar um lugar é preciso 

se mover, caminhar, vagar e extravagar. Nessa caminhada, afetados pelas inscrições, sobre o 

pano de imanência ou sobre a pele da cidade, foram surgindo mapas, a princípio muito 

desconexos e com pouco ou nenhum sentido. No ato mesmo de traçar vão se conhecendo os 

trajetos, os riscos da quebrada, os atalhos, os becos: no encontro de um lugar, no risco que se 

risca e no risco que se corre, os trajetos se confundem com as subjetividades e os meios. Do 

risco que se corre e do risco que se risca são traçados os mapas de sobrevivência.  

 

1.1 Verso, reverso, transverso. 

 

O pano produzido na escola pública foi então apresentado em um colégio particular. Os 

efeitos e as surpresas foram as mais diversas e os alunos de uma realidade social muito distinta 

puderam então tomar contato com o assim chamado “outro mundo”. A mesma proposta foi 

lançada para os alunos e alunas da escola particular, porém, notou-se um mecanismo de 

representação, e uma consequente perda de intensidade, pois, conforme discutido com os 

próprios alunos e alunas, pareceu que a tentativa de se manter fiel à proposta surgida num outro 

contexto impediu que o dispositivo funcionasse. A despeito do efeito fake, observado pelos 

próprios alunos, os dois panos formaram um palimpsesto que inicialmente foi compreendido 

como verso e reverso, seguindo a lógica da distinção entre as classes sociais. Na posse dos dois 

panos, os alunos de ambas as escolas passaram a uma atividade analítica, comparando, seriando, 

classificando a diversidade de signos produzidos. Se, a princípio, os panos tendiam a seguir 

uma lógica da representação, quase como sobreposições ou decalques de valores e juízos de 

classe, não obstante, os passos seguintes possibilitaram em grande parte dos envolvidos um 

movimento de retorno a si: a imagem que interessava agora não figurava mais na curiosidade 

sobre o mundo dos outros, mas voltava-se para a pergunta sobre si mesmo – ou para aquele 

grupo: “ olha como nós somos...” Esse movimento incidiu numa contradescrição de si, um 

movimento inicial de estranhamento. Sobre os meios, há alguns marcadores próprios do que se 

convencionou chamar de classes sociais - embora elas existam, o palimpsesto faz emergir 

algumas das coisas que os alunos intuem, coisas que estão para aquém ou além das classes 

sociais. 

Quanto mais se esforçavam por assinalar as diferenças, paradoxalmente, mais os 

envolvidos observavam, nos traços por eles realizados, a existência de atravessamentos 
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transversais onde os heterogêneos se encontravam numa mistura de mundos. O palimpsesto 

seria uma superposição de mapas (ou pergaminhos) de meios e subjetividades heterogêneas. O 

que se produziu com esses traçados todos, foi então um mapa de rede que desde o princípio já 

apontava para o fora, tanto de uma, quanto de outra escola.   

A transversalidade entre dois mundos seria alcançada por meio de uma proposição 

estético-artística. Inscrito no verso e reverso, o pano que continha os dois mundos seria 

explorado em sua imanência, isto é, como autorreferente, superfície produtora de si mesma. A 

materialidade do suporte possibilitou a fusão entre os dois mundos quando exposto a céu aberto, 

fazendo com que a produção aberrante escapasse do espaço concentracionário e fosse ao 

encontro de uma hora do dia, de um vento, de uma determinada estação, que fosse atravessado 

pela luz, assim como quando flamulava ao vento, e o vento passava a ser componente do 

encontro, do conceito, da aula, da Filosofia e do pensamento. Instantes em que as hecceidades 

passam a tomar conta do processo e quando nosso trabalho toca algo grande demais e que 

acreditamos ser a própria vida – é isso que é grande demais: a vida que toca, a vida que pulsa. 

Assim também o corpo envolvido no pano faria com que os signos conquistassem o espaço. Se 

o signo enrola um sentido, conforme Deleuze, ali o sentido dos signos seriam, então, o corpo 

ou as corporeidades envolvidas nos corpos. O garoto tímido, que nunca abria a boca durante as 

aulas, de repente, diante da profusão toda de afetos, da coisas todas e do desejo que ali circulava, 

diante do carnaval de ideias, cores, desenhos, diante da liberdade de se poder fazer qualquer 

coisa na sala de aula, então, o menino diz: “ eu quero dançar.” Sentíamos que duas potências 

estavam prestes a se encontrar, a potência da dança e a potência do conceito, elas se tocariam, 

duas dimensões da vida e do pensamento prestes a se encontrar. O menino, envolvido pelo 

grande pano de imanência dançaria, produzindo incontáveis dobras no pano, dobras 

imprevisíveis do verso e reverso, do lado de cima e do lado debaixo, da esquerda e da direita, 

lado A e lado B. Ocorreu então que dançar com o pano faria com que ele deixasse a superfície 

da mesa e de desdobrasse no espaço, assim, o mesmo ocorreria com os signos nele inscritos. Se 

tudo até então era marcado pelo movimento, a dança seria o gesto de radicalização do 

movimento, uma radicalização do nomadismo em que através do corpo o pano e os signos 

aberrantes ganham o espaço, tornando-se incapturáveis. Eles então se deformariam, letras e 

traços entre manchas e borrões, riscos soltos no espaço como vagalumes multicoloridos: a dança 

com o pano de imanência seria um grau intenso de desterritorialização dos significantes e da 

estrutura, o ponto de culminância deste processo em que “o assunto da aula” seria agora o afeto, 

as velocidades e lentidões, as circunvoluções e ritornellos dos traços e cores riscando o espaço 
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com o corpo, suscetíveis aos efeitos da atmosfera, do vento, da hora do dia e do corpo em 

movimento, de intensidade de forças que se entrechocam, -  seria o momento em que 

alcançaríamos o toque das hecceidades, o devir-imperceptível, o grande turbilhão primitivo e, 

no entanto, atual, em que pensamento e vida voltam a se fundir.  Encontro de dois mundos 

fundidos pelo pensamento e pela arte: o outro mundo, utopia realizada, existiu ali, naquele 

instante e era pura força, intensidade e movimento.  

 

2- Cartas para outro mundo 

 

Durante a confecção do dispositivo “pano de imanência”, muitas coisas vieram à tona, 

e dentre elas, algo que chamou a atenção de todos os envolvidos foi a inscrição de uma garota 

que se desafiara a perdoar o homem que a estuprou. O choque e o impacto dessa inscrição 

motivaram o avanço dos trabalhos e sua conexão com a filosofia, especificamente no que diz 

respeito ao tema da coragem e da verdade. Após problematizações referenciadas pelo último 

curso de Michel Foucault, “A Coragem da Verdade”, foi proposta a sequência de atividades em 

que os alunos eram convidados a escrever uma carta, para quem quer que fosse, contando uma 

ou mais verdades. Lançadas sobre a mesa e sobre o pano de imanência, as cartas formaram um 

turbilhão de envelopes e papeis dobrados e desdobrados que circulavam de um lado para o 

outro, atravessavam a sala de aula, faziam com que os participantes andassem pela sala de aula. 

A princípio tinha sido criada uma estratégia para que os alunos e alunas pudessem reencontrar 

seu envelope, visto que o número de alunos e alunas envolvidos era cerca de quinhentos. Ao 

fim de uma primeira semana, já eram portanto, cerca de 500 cartas que circulavam na mesa. Os 

alunos ficavam à vontade para ler as cartas, durante os 50 minutos de aula, sendo que os 20 

minutos finais eram reservados para a conversa ou leitura coletiva de alguma carta. Durante a 

sessão de leitura, começaram então a surgir relatos de violência os mais variados, sobretudo 

casos de violência doméstica, em grande parte contra as mulheres, inclusive relatos de estupro. 

Ocorreu que quanto mais se liam relatos referentes às violências sofridas pelos alunos e alunas, 

tanto maior era o número de casos que voltavam a surgir, talvez encorajados pelo que se lia e 

pelo que se narrava coletivamente. A esta altura, o controle de destinatário e remetente já se 

havia perdido, apenas por obra do acaso ou a custo de muita busca os participantes conseguiam 

reencontrar sua carta depois de os 500 participantes terem vasculhado, dobrado e desdobrado 

as centenas de envelopes. A essa altura, qualquer um podia pegar uma carta e responder, de 

modo que, ao tomar nas mãos uma carta, esta podia apresentar a narrativa de um problema, ter 
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sido respondida por uma, duas, três ou mais pessoas. Assim, uma única carta continha um 

diálogo escrito a muitas mãos; uma carta se referia ao relato lido em outro, era retomada várias 

vezes pelo mesmo autor. Aos poucos os alunos e alunas passaram a estabelecer relações, 

analogias, a conectar temas e problemas, procuravam desesperadamente uma possível resposta 

que haviam encontrado numa carta e que servia para uma outra. Alunos pediam para tirar foto, 

outros se recusavam a devolver uma determinada carta, dizendo que tinha sido escrita de 

encomenda pra ele ou ela, que era obra de Deus, do destino, um sinal, um sentido. Alguém 

decidira acabar com a própria vida, mas descobria no artifício das cartas que seu drama pessoal 

não era somente seu e que em algum lugar do mundo, ou antes, em algum lugar daquela escola 

alguém o compreendia. Cartas chegavam até o professor: “mandaram te entregar essa carta, 

leia, professor, e depois coloque na caixa...”  

Coincidentemente, do outro lado da cidade, na escola particular, uma das alunas, curiosa 

com as narrativas apresentadas pelo professor acerca da vida na periferia, escreve uma carta 

endereçada a um aluno qualquer da escola pública. A garota pede que o professor encaminhe a 

carta a um aluno, não se identifica e nem exige resposta – comenta que na carta ela faz perguntas 

e fala sobre seu mundo. Na sequência, sugere a criação de um projeto que poderia ser intitulado 

de “cartas para outro mundo”. O professor acolhe a ideia, pede que a garota a exponha para o 

restante da sala e assim ela o faz. E tão logo faz a proposta, inicia-se um caloroso debate acerca  

da expressão “outro mundo”. Os alunos se posicionam, então, pró ou contra a ideia de que as 

periferias constituam outro mundo e o debate, evidentemente, termina numa grande aporia 

estimulada pelo professor. O professor então assume seu lugar de Exú-mensageiro e atravessa 

a cidade com a carta nas mãos. Uma vez na escola pública, a carta é entregue a uma aluna, 

despertando a curiosidade de todos, afinal, todos ali também queriam saber como é a vida do...” 

outro mundo”?  Novo debate, acalorado, agora na escola pública, nova aporia: quantos mundos 

existem? Um só ou vários mundos?  A referência ao título de um dos Platôs de Deleuze e 

Guattari não é mera coincidência.  

Assim, o conjunto das cartas da escola pública continha um elemento estrangeiro – um 

outsider – que despertava a curiosidade justamente por sua imediata diferença: como será a vida 

de uma aluna rica? A carta foi lida em conjunto por toda a sala, muitas questões surgiram mas 

de imediato é interessante destacar o movimento de olhar a si através do olhar do outro e, com 

isso, construir uma contradescrição de si – já na primeira rodada de leitura, emergiram 

preconceitos de classe, não por conta do outsider, mas oriundos dos próprios alunos da escola 

pública que, de imediato, passaram a questionar os fundamentos da imagem de si que entre eles 
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circulava. A carta foi respondida e retornou para a escola particular onde um movimento muito 

semelhante ocorreu: a curiosidade inicial a respeito do outro logo se reverte num olhar para si: 

“quem somos nós, afinal?” 

Não demorou muito, um fluxo enorme de cartas circulou entre as duas escolas e, entre 

uma e outra escola, o professor-vagabundo-Exú-mensageiro caminhava pela cidade de uma 

ponta a outra, lendo as cartas na travessia entre... dois mundos? Por fim, uma vez que o professor 

já considerava a travessia uma via periculosa, decidiu por radicalizar o risco e apresentou todas 

as cartas da escola pública na escola particular – sem licença, sem autorização, sem projeto. E 

o risco que se seguiu possibilitou a investigação de muitos devires na sala de aula que se 

convertera mais uma vez num laboratório de experimentação não só do pensamento conceitual 

mas também dos afectos e perceptos. O exercício de leitura das cartas ensejou a investigação 

da importância da zona de vacância e do silêncio necessário para a invenção do deserto e da 

solidão necessária. Como dito anteriormente, a sala de aula de Filosofia funcionava com o 

grande mesão ao centro recoberto com o pano de imanência. Para o exercício de leitura e escrita 

das cartas – que não consistia apenas em leitura e escrita – foram reservadas algumas aulas em 

que o professor se reservou ao mais absoluto silêncio. Nenhuma palavra proferida. Apenas a 

atenção flutuante, o corpo todo atento aos signos, às nuances dos efeitos sobre os corpos ali 

presentes.  

Foi então que se notou a formação de redes durante a realização do projeto. Redes entre 

os que liam e escreviam: anônimos, desconhecidos, alguém, eles, elas, qualquer um. Em meio 

ao “tédio asilar” o modo de ser em rede se apresentou como um novo modo de se perceber e 

conceber a diferença: em pouco tempo os alunos passaram a considerar um e outro para além 

das percepções iniciais baseadas na distinção entre classes sociais. O dispositivo das cartas 

passou a se configurar como rede, um rizoma, móbil, acentrado, caótico. Por ter entrado de 

modo intempestivo nas escolas, fugindo aos planejamentos, rompendo com os limites da sala 

de aula e mesmo com os limites da escola e, ainda, com os limites das classes sociais, por ter 

criado uma sub-versão pedagógica, isto é, por ter fugido a todas as regras prescritas, um tal 

dispositivo fraturou um dos, senão o mais, delicado dos pontos: a hierarquia, seja ela hierarquia, 

institucional, econômico-social ou pedagógica. Todas essas dimensões foram duramente 

criticadas pelos alunos de ambas as escola. À medida que o projeto avançava, a rede se tramava, 

como que inconscientemente, conectando desconhecidos, operando sobre acasos e 

coincidências: dádivas, graça ou benção; ruína, desastre ou maldição, as surpresas e os achados 

contidos nas cartas abriam cortes na esfera tanto da subjetividade quanto dos estratos sociais 
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tidos como portos-seguros. Os alunos se perguntavam então que fazer quando descobriam que 

a dor é humana e não exclusiva de um determinado estrato social, quando então se descobriam 

encantados e a um passo de apaixonar pelo outro lado, pelo outro mundo, quando tanto num 

quanto noutro lado, se passava a rir de si mesmo e não mais do outro. O que antes em si parecia 

ridículo agora era visto como nobre, o lado bom era rebatizado de mau e e vice-versa – “somos 

todos humanos”.   

As cartas são tautegorias pois representam a si mesmas num multiverso relacional. Sem 

posição fixa e endereçadas a qualquer um, talvez se possa afirmar que as cartas são endereçadas 

ao próprio multiverso de cartas. O multiverso tautegórico das cartas possui pelo menos dois 

movimentos: centrífugo, quando as cartas saem da caixa e se espalham; e centrípeto, quando 

elas retornam para a caixa enquanto ponto de concentração ou condensamento de forças.  É 

importante destacar esses dois movimentos, pois cada um deles produz efeitos e movimentos 

muito característicos: a expectativa inicial e a abertura para o encontro; o movimento centrípeto 

merece ser destacado pelo cuidado que os alunos e alunas reservavam às cartas, compreendidas 

por eles como histórias de vida. Ora, uma vez que o que aqui se discute são os modos da 

experiência, a importância das narrativas nas quebradas do saber, parece de fundamental 

importância destacar o cuidado dos alunos participantes para com as cartas. Enquanto 

tautegórica, cada carta é o que ela é e não outra coisa, mas inserida num multiverso processual, 

cada carta pode se conectar com qualquer outra em potencial e cada participante, por sua vez, 

pode alterar qualquer carta. De um certo modo, quanto mais o multiverso de cartas se 

movimentava mais cada carta se configurava como uma espécie de mônada, pois, pelo menos 

potencialmente, cada uma delas podia se relacionar e se compor com outra, de tal modo que o 

multiverso se apresentava como um multiverso de compossíveis. Cada carta era uma visão de 

si mesma e, virtualmente, uma perspectiva do plano de perspectivas:  uma escrita que no ato de 

escrever olha para si mesma se escrevendo em meio de uma profusão de outras perspectivas. A 

caixa de cartas seria uma caixa de multiplicidade pois esta " é o modo de existência intensiva 

pura, 'essa irredutível desigualdade que forma a condição do mundo'”97. O exercício abriu 

margens para a apresentação da filosofia perspectivista de Nietzsche, propondo inclusive, 

experimentar transtrocar perspectivas.  

O conjunto das cartas é um rizoma, portanto, " um sistema reticular acentrado formado 

por relações intensivas 'devires' entre singularidades heterogêneas que correspondem a 

                                                           
97 VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São 

Paulo: Cosac Naify; N-1 Edições, 2015. p. 117. 
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individualidades extrassubstantivas, ou eventos ( as hecceidades). Assim, uma multiplicidade 

rizomática não é realmente um ser, um 'ente', mas um agenciamento de devires, um 'entre'".  

Cada carta é uma perspectiva e o movimento delas é o movimento de perspectivas que 

se chocam, se cruzam, estabelecem alianças – e foi o rolê pelas perspectivas que favoreceu 

transtrocar perspectivas, incluindo aí o rolê pela cidade, a travessia que as cartas fizeram ao ir 

de um lado a outro da cidade ( Itaquera – Tatuapé – Morumbi ).Cada participante ou mesmo 

cada carta encontra-se, assim, "entre" diferentes perspectivas que nunca assumem um ponto 

posição fixa. O que ocorre é que cada perspectiva traça uma linha a cada vez. As combinações, 

conexões e alianças de perspectivas heterogêneas, numa síntese disjuntiva, estimularam o 

pensamento a respeito da diferença e da repetição, a partir daquilo que parecia mais imediato e 

elementar aos alunos: Quem sou eu, quem somos nós afinal? Descobrir-se diferente de si ao 

mesmo tempo que se descobre a similitude no diferente: “somos iguais, mas diferentes.”  

Se o multiverso de cartas puder ser compreendido como multiplicidade, então, tendo em 

vista que estas " são sistemas cuja complexidade é refratária à hierarquia ou a qualquer outra 

forma de unificação transcendente"98 As cartas traçam linhas de fuga transversais e fogem da 

funcionalidade dos organismos – elas não são órgãos de um sistema, mas forças que se agitam 

no corpo-comum. Ali, a periferia do desejo e da instituição havia sido encontrada, inclusive no 

colégio particular – o que passava a emergir era, mais uma vez, o estranho familiar.  

Os movimentos e experimentações ao longo desse projeto produziram processos de 

dessubjetivação em que o drama pessoal foi se dissolvendo na multiplicidade. Se a princípio, 

tudo tem início com uma hipervalorização da subjetividade – “ a minha carta, o meu drama, a 

minha vitória, o meu amor...” - a mudança no modo de funcionamento da atividade 

proporcionou desvios interessantes. A subjetividade, aos poucos, passa a ser compreendida não 

como uma interioridade recôndita, mas como uma extrusão, uma conexão com o fora, uma 

experimentação como modo de encontrar a alteridade: perplexo, rindo de si mesmo, o aluno 

conta ao professor que aos 16 anos de idade já viajou meio mundo e que a leitura de cartas lhe 

inspirou uma experiência que não viveu em nenhuma de suas viagens: o menino resolve sair de 

casa sozinho, é a primeira vez que sai de casa sem seu motorista, sua grande aventura, 

estimulada pelas narrativas compartilhadas pelos alunos da periferia, ele sai de casa para uma 

grande descoberta: ele se dá conta de que nunca atravessou uma rua sozinho.  

                                                           
98 Ibid. p.118. 
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Os alunos escreviam as cartas e as lançavam no mesão, entre tantas outras. Na aula 

seguinte, retornavam afoitos procurando por sua carta, que podia ou não, ser encontrada. A 

estratégia de não estabelecer correspondentes fixos criava assim uma sensação de desamparo: 

“onde está minha carta?” – à medida que avançavam no garimpo afim de encontrar sua carta, 

os participantes desdobravam outras cartas e se deparavam com outras narrativas, com as quais 

às vezes se identificavam, outras que os retiravam de seus lugares, que os convidavam a 

experimentar outras perspectivas. Leitura e escuta atenta de uma coleção de afetos e pulsões, 

experiências, vivências, projeções, delírios, medos, angústias, esperanças... Aos poucos, à 

medida que transtrocavam perspectivas, os participantes passaram a fazer “ a ligação entre 

unidades esparsas”99 conectando pontos dispersos, distantes: em pouco tempo já se ignorava 

quem propriamente estava falando, como se um grande enunciado começasse a falar por si. A 

dinâmica deste processo favoreceu um trabalho de “ desestabilização do que se apresenta como 

tendo a unidade de uma forma ou de um campo: o instituído, o indivíduo, o social.”100  

A atividade ensejou então o compartilhamento da dor, ampliou-se a percepção de que 

as violências ali narradas não são problemas meramente individuais. Este é o ponto em que a 

rede se  converte numa intervenção, numa prática. A mônada se abre e a dor se desloca de uma 

pura interioridade e passa a circular para além dos indivíduos. A dor e o sofrimento 

compartilhados criam redes de sobrevivência, e uma das estratégias de sobrevivência, neste 

caso, foi justamente o processo de dessubjetivação. A dor pessoal passa a ser sentida como a 

dor de muita gente ou a dor de um povo. Uma das coisas que pode ocorrer quando um povo se 

reconhece na dor é este povo optar pelo êxodo como modalidade de resistência: a saída, o 

abandono de uma terra ou território que já não servem mais. O abandono de uma terra que não 

presta mais em busca de uma outra, outro mundo: algumas das “ cartas para outro mundo” 

poderiam ser então as cartas escritas para uma comunidade que vem – carta de um povo que 

atravessa o deserto entre um e outro mundo. 

Tudo teve início com a desterritorialização do espaço: as carteiras escolares deixam de 

ser recortes individuais para se somarem no grande mesão, no centro da sala. Sobre ela é lançada 

a grande toalha branca para o “banquete de ideias.” A grande toalha se converte, então, no plano 

de inscrição e é rebatizada de pano de imanência. Depois do processo de desterritorialização, 

os procedimentos seguintes reterritorializam o lugar com o deserto branco onde então as 

                                                           
99 Cf. DELIGNY. Op.cit. p. 70 
100 PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCOSSIA, Liliana da. Pistas do método da cartografia: 

pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, p. 26, 2009. 
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caravanas de afeto trescorreram: é importante observar que todos esses rolês pelo pano e pelas 

cartas só foram possíveis por conta da abertura àquilo que até então houvera sido proibido de 

vir à tona. O clima de liberdade, sem regras fixas a serem seguidas – não havia temas ou 

assuntos específicos a serem abordados nas cartas, não haviam delimitações -  a insígnia inicial 

era a seguinte: “ você tem coragem de escrever uma carta, contando uma ou mais verdades, 

para quem quer que seja?”. Os passos iniciais “contravinha(m) às normas, às regras e aos 

regulamentos em vigor”101, por exemplo, aquelas do currículo oficial do Estado de São Paulo, 

os PCNs, as DCNs, os manuais e livros didáticos acerca do ensino de Filosofia. Daí que a trama 

incluía um momento em que a própria concepção do ensino de filosofia encontrava seu limite, 

sua desterritorialização e a produção de seu corpo-sem-órgãos, momento tenso e arriscado em 

que facilmente se poderia dizer que teríamos alcançado, isto sim, a não-filosofia e que nosso 

trabalho se converteu numa contravenção pedagógica. Toda essa opção se configura como o 

risco transversal que atravessa as diferentes atividades propostas em sala de aula. Em cada 

etapa, a aposta do professor em correr riscos, atuar do lado da não-filosofia, fora do Estado, 

abandonando as hierarquias, os programas e planejamentos – momento tenso em que se olha o 

enxame de cartas, alunos e alunas andando de um lado para o outro, folhas de papel e envelopes 

arremessados de um lado para outro, lágrimas e gargalhadas, soluços e espasmos, silêncios – e 

o medo de tudo dar errado e aquele inferno ferrar com a vida de alguém.  

A rede se faz de riscos, e, conforme aponta Deligny, seja qual for as razões de ser das 

redes as mais diversas, há coincidências espantosas entre elas. Parece que se pode, assim, 

estabelecer uma certa relação, na diferença, entre os riscos que os alunos traçam e a trama da 

aula em risco: aquela que se põe em risco ao se abrir para o seu fora, ao produzir seu corpo-

sem-órgãos, que inclusive ameaça de morte ou loucura uma aula em que tudo pode se perder. 

Ora, uma aula pensada como espaço e tempo em que tudo pode se perder é uma aula cujo 

planejamento contém em si a possibilidade de seu contrário.  

                                                               

 

                                 

              

                                                           
101 Cf. DELIGNY, F. O Aracniano e outros textos. Trad. Lara de Malimpensa. São Paulo: n-1 edições.2015. p. 
70  
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2.1 – Viver-em-rede 

 

De orelhas e focinho atentos ao porta-voz, o cachorrinho, sentado e 

fascinado pelo som, não se mexe. Bem comportados como figurinhas, 

desde a mais tenra idade, começávamos uma longa carreira sentadinhos, 

imóveis, em silêncio e alinhados em fila.102 

 

A rede surgiu quando da elaboração dos dois panos, que juntos formaram o palimpsesto. 

A rede no pano é uma resposta ao espaço concentracionário – um dispositivo de sobrevivência 

no inferno da sala de aula.  A escuta na sala de aula, em trabalhos, atividades, conversas, deixa 

claro o incômodo dos alunos com relação à escola enquanto espaço repressivo e produtor de 

silêncios. Os alunos das duas escolas distintas se reconhecem na diferença por conta do “espaço 

concentracionário” e é justamente este que favorece a formação de redes. Para Deligny, “a 

sociedade pode se tornar tão coercitiva e ávida de sujeição que as redes se tramam fora da 

influência da sociedade abusiva.”103. A rede é um modo de ser que cria uma espécie de fora que 

permite ao humano sobreviver. Esse modo de ser é ser resistente, nômade, móbil. Por isso os 

alunos não param quietos:  a rede convoca, a cada instante de sua existência, a movimentos de 

trânsfugas. Essas são características das instituições em geral e, assim pode-se arriscar a dizer 

que mesmo diante de diferenças imediatas e gritantes, alunos de realidades sociais muito 

contrastantes apresentaram pontos de conexão - numa e noutra, os humanos envolvidos 

precisam sobreviver em meio à coerção: redes são formadas, redes cujos critérios de conexão 

nada ou pouco têm a ver com classes sociais ou mesmo com os saberes da escola – tampouco 

com as competências e habilidades requeridas pelos vestibulares. Por diversas vezes ouviu-se 

os alunos dizerem que se trata, enfim, da vida. Feliz ou infelizmente, essa constatação por parte 

do aluno irrompe de forma tão intempestiva no meio do caos que chega a ser incapturável. 

A partir dos dispositivos propostos, é possível notar redes que se tramam no fora das 

escolas – a rede é como que o fora. “Os dois mundos” seriam ambos espaços 

concentracionários, e tanto a escola da cidade-dormitório quanto a escola da cidade-bolha são 

continuidades do seu entorno, decalques da sociedade estriada que as engendram, são também 

um território rigorosamente estriado que produz mais estriamento. Não haveria problema algum 

com o estriado desde que ele não fosse levado ao extremo e convertido numa das principais 

                                                           
102 SERRES, Michel. Polegarzinha. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.p.47. 
103 Cf. DELIGNY, F. in op.cit. p.25 
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ferramentas da família e do Estado. Estado e família tem por missão o estriamento do espaço 

visando vencer o nomadismo, controlar migrações.  

 

Sempre que possível o Estado empreende um processo de captura sobre 

os fluxos de toda a sorte, de populações, de mercadorias ou de comércio, 

de dinheiro e de capitais, etc. Mas são necessários trajetos fixos, com 

direções bem determinadas, que limitam a velocidade, que regulem as 

circulações, que relativizem o movimento, que mesurem nos seus 

detalhes os movimentos relativos dos sujeitos e dos objetos. Donde a 

importância da tese de Paul Virilio, quando mostra que ‘o poder político 

do Estado é polis, polícia, vistoria’ e que ‘as portas da cidade, seus 

pedágios e suas alfandegas são barreiras, são filtros para a fluidez das 

massas, para a potência de penetração das maltas migratórias’, pessoas, 

animais e bens... o Estado tem a necessidade de que o movimento, 

mesmo o mais rápido deixe de ser o estado absoluto de um móbil que 

ocupa um espaço liso, para tornar-se o caráter relativo de um ‘movido’ 

que vai de um ponto a outro num espaço estriado. Nesse sentido, o Estado 

não para de decompor, recompor e transformar o movimento, ou regular 

a velocidade.104  

 

 

Prédios enfileirados nas periferias da cidade, alunos enfileirados e comportados nas 

salas de aula. Durante muito tempo e ainda hoje, o objetivo primeiro da escola é conter a 

algazarra, a zona, o caos, o inferno.  O trabalho de captura e estriamento estatal acaba por 

encerrar crianças e adolescentes neste dispositivo de contenção de fluxos, onde as velocidades 

afetiva são reduzidas e reorientadas. “são necessários trajetos fixos, com direções bem 

determinadas, que limitam a velocidade, que regulem as circulações...”105 A malta migratória 

pode ser compreendida também como a profusão de afetos que em nada interessa à escola. 

Deixar tudo isso de fora é discriminar os potenciais nomádicos do desejo. Tudo é uma questão 

de captura, reorientação e administração do desejo visando a produzir uma subjetividade 

produtiva - para afastar o perigo de um corpo-sem-órgãos e manter o juízo de Deus, da família 

e do Estado. Aqui mais uma vez, merece destaque o procedimento de risco assumido na 

travessia realizada por meio dos dispositivos, pois foi explorando os potenciais nomádicos que 

se colocou o desejo em circulação e o desejo, sabemos, é revolucionário. 

                                                           
104 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Tratado de Nomadologia: a máquina de guerra. Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia. Vol. 5. Pelbart PP, Caiafa J, tradutores. Rio de Janeiro: Ed, v. 34, p.60, 1997. 
105 Idem. 
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Saber da multidão: saber-ser-em-rede. Neste sentido, a escola muitas vezes entra em 

choque com os jovens e seus novos modos de ser na cidade: os jovens já experimentam, há 

bastante tempo, como viver-junto- em-rede. O conflito inicial entre algumas instituições 

escolares e a juventude diria respeito à insistência no modelo da disciplina, por parte da escola, 

quando, por outro lado, os jovens se organizam e sobrevivem numa sociedade marcada pelo 

controle. Seria justamente essa convivência sobrevivencialista numa sociedade de controle que 

teria ensinado aos jovens como sobreviver, também, nas instituições disciplinares. " As 

transformações sociais podem também se produzir em escala molecular - microfisica, no 

sentido de Foucault -  ... na instalação de um dispositivo para mudar a escola... "106 ainda que 

esse dispositivo seja a rede e, por isso, como que o fora da escola.  

Família, Estado e escola querem deter as velocidades, capturá-las para fazer com que 

trabalhem a favor de seus projetos. O fio inicial, para que estes jovens - sufocados em casa, 

sufocados em aula, pela polícia, pela moral – pudessem tecer por si mesmos essa rede tem algo 

a ver com o estertor agonístico de corpos no limite (o corpo-que-não-aguenta-mais). O ato de 

dar escuta à voz e a voz à escuta. Sufocados em casa, na sala, na bolha, basta que um fio da rede 

lhes alcance e pronto: a rede passa a surtir efeitos tão potentes que este " modo de ser em rede" 

faz com que gente que nunca tinha falado (gente para quem o professor Fabiano e a Filosofia 

nunca tinham existido) adolescentes "estupidificados, inertes, solitários, revigorassem a olhos 

vistos"107 Eu me desafio a vencer a timidez diz o garoto.  

Neste sentido, os dispositivos, pano de imanência, cartas para o outro mundo são 

também produções aberrantes que se conjugam com as produções que deles decorrem. São 

extravagâncias, portanto - o que quer dizer: propostas fora das vias, do planejamento, do 

currículo, dos conteúdos do Enem, fora da "via do projeto pensado..."108  Sem projeto, sem 

concordâncias, sem falar a mesma língua, os dispositivos produzem tensões no território. Ao 

mesmo tempo, eles acabam se convertendo em mapas de intensidades, superfícies de inscrição 

onde, individual e coletivamente, os alunos e alunas estabelecem territórios e distribuem afetos 

– e pensam, sobre a vida.  O mapa, "isto" é, uma ou várias constelações. " Isto" já não se resume 

mais ao círculo familiar, e muito menos a competências e habilidades. Porque se ele é modo 

que coloca em funcionamento as pulsões e afetos, ele se afasta do universo das representações 

– daí também o sentido de imanência do pano – do mesmo modo que o fluxo das ruas, a 

                                                           
106 GUATTARI.F. op.cit. p. 34 
107 DELIGNY, op.cit. p. 32.   
108 Ibidem. p. 35. 
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pichação no topo do prédio são modos e assinalam potenciais nomádicos do desejo, do mesmo 

modo que as redes estão nem aí para a disciplina porque elas criam para si, para a escola ou 

para a cidade, seu próprio regime.  

Os dispositivos são usinas de afectos que são arremessados de um lado para outro como 

partículas loucas, gritos, ou fios desencapados que serpenteiam e, de repente, se tocam e curto-

circuitam certas regiões do pano, dos corpos, da terra, da vida. A modulação de afetos, a cada 

vez, constitui a imagem do "corpo escolar" - cada aluno, ao remanejar os afectos, aquilo que 

está enrolado pelo signo, elabora uma nova configuração do corpo-escola e de si mesmo que 

nunca se estabiliza, é sempre uma constelação móvel, nômade, é o próprio de devir em suas 

infinitas variedades e filiações monstruosas ou contraversões pedagógicas. Um corpo-comum 

heterogêneo.   

 

3- Cinema Vegetal 

 

A proposta do cinema vegetal se refere à construção de um dispositivo de escuta que 

consiste no decalque das inscrições feitas pelos alunos nas carteiras, cadeiras e paredes da 

escola. Por meio deste material, é possível a elaboração do que, provisoriamente, vem sendo 

chamado de produção aberrante. Diferentemente de representações ou cópias fiéis do que se 

encontra na escola, os decalques realizados são composições feitas a partir de signos que foram 

produzidos "espontaneamente" pelos alunos e alunas. Com isso o que se visou foi a mapear 

algumas das potências que povoam a escola, aqui compreendida como território existencial.  

Partindo da hipótese de que os signos aberrantes ( isto é, todos os signos, gestos e 

atitudes proibidos na escola e na cidade ) são compostos por esquizes de afeto que povoam o 

inconsciente maquínico escolar, considerou-se estes signos aberrantes como ponto de contato 

entre os signos da escola e os signos do fora.   A composição desta constelação deu acesso a 

uma pequena rede formada num espaço concentracionário específico, a sala de aula, por 

exemplo, ou um conjunto de carteiras – assim, a pesquisa apontou a necessidade de cartografar 

a remissão sígnica num dado território afim de se entender o funcionamento da rede de afetos 

que conecta entre si cadeias semióticas heterogêneas, como por exemplo, a cadeia das carteiras 

escolares e suas inscrições e a cadeia de signos das pichações nos altos dos prédios ou nos becos 

da cidade. As linhas são essenciais à vida - por isso os alunos as traçam - como poderiam existir 

na escola sem riscar traços, sem traçar riscos?  
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Si dibuja así outra forma de conocimiento, outro sujeto de la enunciación 

científica, pero se despeja otro campo epistemológico, se reconfigura el 

territorio de lo que hasta entonce resulta invisible. Guattari, ‘ Mayo de 

1968 nos há enseñado a leer los muros y después hemos empezado  a 

decifrar los grafitos de las prisiones, los hospitales y los baños públicos. 

He ahí todo un nuevo espirito científico que está por hacer, El objectivo 

ya no es ‘ salvar a los prisioneros’ o ‘ dar voz a los habitantes de los 

bairros periféricos ‘ hablando por ellos sino’ crear condiciones de la 

enunciación’ … a través de las cuales ( ellos )  puedan producir un saber 

sobre si mismos, reapropriandose de las tecnologías de poder que les 

constituyem como objectos.109  

 

*** 

Os decalques não são meras cópias do que se encontrou nas carteiras, mas imagens 

fabricadas, intervenções, derivas, deformações efetuadas na produção dos alunos e estão ali em 

função não do reconhecimento (da recognição) mas do estranhamento e do devir. Tentativa de 

escrever, desenhar, compor alguma coisa, talvez dizer algo, não apenas com as palavras e a 

sintaxe da linguagem textual de uma tradição, mas a tentativa de experimentar uma modalidade 

de devir através dos signos a-significantes, ou com as esquizes das zonas de intensidade. Contar 

uma história, ou pensar o que quer que seja, agenciando, conectando e conjugando as produções 

aberrantes aos conceitos da tradição. Talvez as esquizes sejam um outro nome para uma 

intensidade, talvez, uma esquize seja uma intensidade materializada numa cor, num risco, num 

gesto, num grito, num barulho - sempre lembrar que os alunos fazem barulhos esquisitíssimos 

na escola e na rua - um gemido, um riso, o barulho proveniente de uma garrafa que estoura, 

uma vidraça que se estilhaça. 

A escola é afetada diretamente pelas produções aberrantes? Talvez seja o que caso de, 

a essa altura, pensar que a escola não pode ser compreendida sem que se compreenda essas 

produções. Na verdade, pode-se compreender a escola ignorando-se, por completo, as 

produções aberrantes. No entanto, o que é a escola se se considerar as produções? O que a 

agonística do dissenso entre escola formal e produção aberrante tem a nos dizer ou, antes, o que 

ela nos possibilita pensar? As produções aberrantes são variações contínuas e para entende-las 

é preciso cartografá-las enquanto processo.   

                                                           
109 HOCQUENGHEM, Guy; PRECIADO, Beatriz; SCHÉRER, René. El deseo homosexual. Melusina, p. 154, 

2009. 
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Dar escuta aos signos das produções aberrantes faz a escola gaguejar, pois tais 

produções “armam tensores” na escola e no saber, tensores que inscrevem “gritos, clamores, 

alturas, durações, timbres, intensidades, acentos.”110 É possível considerar as produções 

aberrantes como o idioleto da escola? Ou como seu devir-menor?  Se a resposta for afirmativa, 

poderíamos colocar a escola e seu saber em estado de variação contínua, acompanhando assim 

o nomadismo das produções dos alunos em constante devir, para colocar em devir o 

sedentarismo do currículo e quiçá das didáticas de ensino. 

As produções aberrantes podem ser tomadas como línguas menores ainda 

desconhecidas e em estado germinativo: “germes, cristais de devir... detonadores de 

movimentos incontroláveis e de desterritorializações da média ou da maioria.”111. Segui-las 

pelo território da educação formal - o território estriado da trama educacional - implicaria na 

errância e num consequente devir-vagabundo do professor fazendo com que este passasse a ser 

estrangeiro em sua própria casa, um forasteiro que vem de dentro. Por si só, as produções 

aberrantes não seriam revolucionárias e estariam como que condenadas a uma espécie de 

ostracismo pedagógico. Não serviriam para nada além de, vez por outra, funcionar como 

elemento de delação ou curiosidade.  

  Os decalques das produções permitem que se atravesse o silêncio muitas vezes instalado 

na aula, permitem escutar com um pouco mais de clareza o que acontece no meio de uma gritaria 

generalizada: atos e gestos involuntários, aquilo que acontece no acontecimento, o que no dito 

não foi dito (e o não-dito no que foi dito). A coleção de transparências assinala, deste modo, 

uma semiótica outra, um inventário de signos – único, pois quando se retorna para a escola, as 

carteiras já não são mais as mesmas, os traços foram recortados por outros traços, novos signos 

e novas esquizes se achegaram e outras desapareceram. Assim, é todo um regime de signos 

flutuantes que se apresenta e como que quase imediatamente escapa. Signos que se conectam 

numa linguagem quase muda, a-significante, a-centrada.  As cadeia semióticas poderiam ser 

compreendidas como ornamentações do território – um território existencial de uma 

                                                           
110 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. 20  de Novembro de 1923 – Postulados da linguística. In Mil Platôs: 

Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 2. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. São Paulo: Ed. 34. 1995. 

p.50. 
111 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, Vol. 2, Tradução de Ana 

Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. Rio de Janeiro: Ed, v. 34, p. 53. 2002. 
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singularidade qualquer marcado por gestos que talvez não digam nada além daquilo que eles 

são: risco, rabisco, o som que o lápis faz ao riscar a madeira112. 

Perseguindo os signos dessas semióticas aberrantes, procurando entender a relação entre 

o insignificante, o inexplicável, o absurdo, e outras tensões aberrantes insuportáveis para o 

corpo escolar bem como para a cidade, o que emergiu daí foi toda uma lógica do irracional que 

coloca em destaque o que há de estranho no processo escolar. O que se evidencia é também o 

devir onde efetivamente a produção aberrante se situa. Se a produção aberrante dos alunos e 

alunas são amostras ou modalidades de devir, a cartografia desta produção é uma cartografia do 

processo desejante que abre janelas para o devir das instituições escolares, nos estratos da 

cidade os mais diversos, estabelecendo vias de comunicação com o “fora”. Essa presença do 

fora revelaria como funcionam os dispositivos de poder e subjetivação que a escola (e outras 

instituições) ocultam. Tramar, produzir encontros (formar redes), nos espaços de concentração, 

da disciplina, do controle e do poder (a escola ou a família encastelada) pode possibilitar aos 

jovens a experimentação de modos de produção de si.  Assim como os errantes das cidades 

recusam o controle total dos planos urbanísticos, também os alunos recusam, em partes, os 

planejamentos da arquitetura do saber. As produções aberrantes acabam por exercer uma 

espécie de função cínica na qual, direta ou indiretamente, é denunciado o sobrepeso das 

instituições. Os riscos traçados nas produções aberrantes assinalam pontos críticos e formas de 

intervenção que podem ser mais ou menos elaboradas. É deste modo que, como intercessores 

elas funcionam nesta espécie de durcharbeitung do território educacional e pedagógico. Agora 

ao lado do devir teríamos também um revir, uma espécie de anamnese que agora leva em conta 

a travessia dos becos e vielas do território educacional. Algo outro se ouve – outro tempo, outro 

lugar. O que seria a história da educação – a história das escolas – narrada pelo rolê através das 

produções aberrantes? 

 

 

 

                                                           
112 Aqui podemos falar em termos de uma esquize sonora como unidades sonoras, sucessivas ou não, que estão 

ligadas ao desejo, ao prazer: “ o barulhinho gostoso do lápis riscando”, “ o lápis dá arrepio”, “ o grito do giz quando 

risca a lousa”. No caso escola, tratamos as esquizes sonoras como sons inarticulados que podem formar blocos, 

volumes de articulação sonoras (o som do burburinho escolar, a massa sonora indiscernível que vem do pátio 

lotado na hora do recreio.) Assim, pensamos que não se pode ignorar o que aqui estamos chamando de esquize 

sonora como uma espécie de experimento da própria língua. 
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Decalcar os desenhos dos alunos significa ouvir, escutar, abraçar o "resto", o que ficou 

de fora, aquilo que constantemente é apagado - "não risque as carteiras..." A história da 

educação escolar tem sido, desde muito, a história da luta contra o risco. Não risque a carteira. 

Não arrisque. Mas os alunos o fazem e depois os funcionários da limpeza retornam com seus 

produtos especiais para remover as marcas daquilo que é o fora, o resto ou excesso, aquilo que 

de modo algum interessa. Trescorrer os riscos é bordejar o fora. Deslizar na borda, na superfície, 

nas periferias (que no entanto estão, dentro, entre, como um tecido intersticial).  

Sabendo que os funcionários da limpeza virão com suas poderosas pastas de limpeza, 

alguns alunos entalham sulcos profundos nas carteiras, cadeira e paredes. O risco então rasga a 

madeira como se fosse a matriz de uma xilogravura. As linhas de errância estudantil sempre 

estiveram lá. Elas são como que o abjeto, são as quebradas do estar-aí. "Apaga" - diz o professor 

sem nunca ter olhado para o que se riscou - arriscou. As linhas de errância contam outra história 

da educação através dos desenhos, dos traços e dos entalhes. Do ponto de vista do conteúdo: o 

mais profundo é a pele, as superfícies escolares são os topói onde o mais profundo desliza: um 

monstro advém, com seus dentes à mostra e olhos arregalados; outra carinha surge com olhos 

também arregalados, seios à mostra, bundas. Corações e nuvens, nomes e letras adornadas, 

revólver, faca, cara rasgada pingando sangue. Zumbis. Morceguinhos. Carros. Marcas. 

Máquinas desconhecidas em estado de invenção, pontinhos, bolinhas, trevinhos, tracinhos, 

soma ou produto, divisores, resto, chave, colcheia, graus, ondas, lágrimas, raio, planeta, e, 

dentre os planetas, Saturno e seus anéis, borrões esfumados, ziguezagues, espirais, flores, 

estrelas, estrelas e mais estrelas. Sóis e luas e entre ambos muitos riscos, de cima a baixo, a 

torto e à direita, risco cortando risco, riscos e linhas paralelas, curvas, linhas que viram nomes, 

nomes que terminam em linhas que se alongam, letras que se desfazem apagadas pela fricção 

do grafite e que assim se transformam em pesadas nuvens de chumbo, grafite ou quem saberá 

se de tanto ouvir, este menino, esta menina não esteja experimentando fabricar algum 

diamante... Nas carteiras escolares os alunos e alunas contornam os acidentes da matéria (no 

duplo sentido: aquilo de que as coisas são feitas e a matéria escolar) um furo vira o olho-do-cu, 

uma rachadura vira uma fenda onde um pinto monstruoso anuncia passagem. Um borrão de 

tinta seca de faz tempo vira bicho, cavalo, ser encantado ou simplesmente gesto e vigor, idas e 

vindas de um vento, um furacão ou as horas do dia... As horas que não passam. Cada carteira 

escolar é uma espécie de deserto onde os signos aí presentes remetem uns aos outros, traçando 

em sua remissão, rastros de signos outros que deixam entrever a existência da rede de 

sobrevivência formada num espaço concentracionário específico.  
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As carteiras escolares ou qualquer outra superfície que surge como zona de vacância 

funciona como o deserto inventado de uma comunidade em estado germinal (os sem 

comunidade, a comunidade que vem, o povo que não existe são, pois, conceitos que nos ajudam 

a pensar). Trata-se de um povo que se inventa no devir da travessia – o que ali se experimenta 

é a invenção desse povo e a língua desse povo. As produções aberrantes são signos dessa 

experimentação – mais à frente veremos que as ocupações de escola são intensificações disso 

que já existia em estado embrionário.   

Assim como no beco se encontram os vestígios e restos inaugurais de um aprendizado 

de uma cidade, assim também nos corredores e carteiras escolares encontramos signos do beco 

que reenviam a modos de vida. Entre as fileiras de carteiras cartesianamente dispostas estão os 

corredores por onde o professor-vigilante circula. Para onde quer que olhe as inscrições que não 

interessam estão lá, gravadas, registro de que alguém ou alguma coisa passou por ali. Pode-se 

dizer alguma coisa porque por ali muitos devires passam: um devir-animal que arranha, raspa e 

morde a mesa como um cachorrinho que morde o pé da cama, uma maritaca que descasca a 

fiação escondida sob o telhado e assim curto-circuita a rede elétrica. Mas os riscos e rabiscos 

são muitos - e muitas vezes sem qualquer sentido. Ora, qual é a lógica desta rede de restos, de 

fragmentos tão dispersos e que de imediato parecem terem nada a ver uns com os outros? Como 

pode uma rede feita de trecos e cacarecos ser denominada rede de sobrevivência? Uma via seria 

dizer que os rabiscos em forma de caracol representam isto ou aquilo. Outra via é dizer que são 

perspectivas e outra via, ainda, é dizer que são gestos e ato: alguém rabiscou, ali aconteceu 

alguma coisa, algo se passou e um risco qualquer pode ser mero acidente mas pode trazer muita 

história. Linha que uma outra linha corta e interrompe - uma continuidade é abortada e deste 

acidente nasce uma nova conexão. Um, dois, três... Muitos gestos ... os gestos toda sua poética, 

um modo, um estilo, um charme no adorno da letra ou no modo como se risca a mesa: o que ali 

se experimenta é uma poética do fazer, a tentativa de imprimir uma velocidade específica e um 

rigor preciso (tantas vezes necessário para deixar sua marca antes de ser surpreendido pelo 

vigilante cartesiano...). Num ímpeto racionalista-purista, alguém poderia proferir o credo 

modernista em louvor a Le Corbusier dizendo que os adornos e rococós encontrados nas 

carteiras escolares são meras perda de tempo e poluição (o engaste excessivo), no entanto, as 

volutas e rococós, as dobras e circunvoluções são ali experimentações de um estilo - e isto pode 

ser um charme, ou seja, aquilo que é próprio de cada um, a curva ou o risco que cada um apronta 

e percorre. “ Que cê tá aprontando agora, moleque?, esse menino vive aprontando, só apronta 

menino...” Pode ser uma outra forma de se estudar, quase intuitivamente, as derivadas e 
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integrais, mas sobretudo os limites e fractais... os pinguinhos que se encontram nas diversas 

carteiras, como se uma mesma pessoa, num transe de muitas gerações, os fizesse a todos, uma 

constelação de pingos, minúsculos novelos onde o tempo passa: a hora não passa - ou passa 

rápido demais. Parece que muito gira em torno do ajuste de um relojoeiro que detém a arte da 

precisão de uma única medida do tempo quando na verdade muitas são as formas do tempo, 

muitas são as heterocronias experimentadas e mesmo inventadas no vazo-pleno das carteiras, 

da lousa, das paredes e portas de banheiro.  

Os registros nas carteiras assim como os restos dos becos são rastros de intensidade, 

vestígios ainda vibráteis de um jorro: os riscos que se corre não param de desfazer o organismo 

- seja o planejamento da aula ou das cidades. Você deve seguir o modelo do professor, conforme 

o que se apresenta na lousa; você deve seguir a rota das ruas e avenidas. E, no entanto, as pessoas 

preferem o risco do beco, as crianças o tampo da carteira no lugar do caderno.  

O que é isso que encontramos nas carteiras rabiscadas? É um erro começar dizendo que 

os riscos representam alguma coisa – são rabiscos e, talvez, mais do que representar, eles sejam 

algo: são ato e gesto. São partículas a-significantes - quando você olha para uma carteira e nota 

nela uma zona, no sentido de bagunça, você não intui uma interioridade orgânica, sistematizada, 

o que se vê são intensidades puras. Uma cadeia de signos ( cadeia semiótica ) rizomática que 

nos lembra a todo momento que não existe uma língua-mãe, mas uma língua que tomou o poder 

sobre outra e que ali continua sua operação de dominação e jugo sobre " o concurso de dialetos, 

de patoás, de gírias, de línguas especiais..."113 É isso aí que temos nas carteiras escolares: uma 

cadeia semiótica de signos heteróclitos que leva a pedagogia e a educação ao limite do 

pensamento. E, por isso mesmo, talvez sejam como que eternamente ignorados: sem saber que 

fazer com eles, melhor apagá-los ou, antes, proibir sua emersão.  

Cada carteira, enquanto elo de uma imperceptível cadeia semiótica, é como um 

tubérculo que "aglomera atos muito diversos, linguística mas também perceptivos, mímicos, 

gestuais, cogitativos..." 114 A diversidade de signos nos leva a perguntar se e como cada um 

deles se conecta a outro, como um signo funciona na constelação. Com que máquina um dado 

signo se compõe. Porém, por serem anômalos, deformidades, anormais, aberrações, difíceis de 

classificar, por pertencerem aos imperadores, por quebrarem a bilha, por serem escritos com 

pincéis bem finos de pelo de camelo, eles fazem experimentar no espaço institucional a 

                                                           
113 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Introdução: rizoma. Mil platôs, v. 1. Trad. Aurélio Guerra Neto e 

Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34. 1995. p.16 
114 Ibidem. p.16. 
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violência do contraespaço de sobrevivência - que pode surgir nas carteiras. Se continuam a ser 

ignorados, isso assinale, talvez, a dificuldade da instituição escolar de pensar esse heteróclito - 

nos deparamos com o limite do pensamento, o que no jogo entre aqueles que sabem e aqueles 

que não sabem, pode parecer uma verdadeira tragédia: admitir que o agente responsável pela 

educação chegou a uma aporia e que não tem mais o que dizer sobre isto ou aquilo. Persistir no 

risco é instaurar para si a fragilidade do não-saber no templo do saber, lá onde o saber se fez 

poderosa ferramenta de dominação. Aqui a fita de Moebius – pois a atitude do professor 

vagabundo que teima em seguir os riscos faz com que em se avançando ele vá parar do outro 

lado, o lado do não-sentido. Ora, assim sendo, a pergunta deveria ser também: e qual o sentido 

de perseguir a falta de sentido? Avançando fita a dentro ou fita a fora, o que era não-saber passa 

a ser um estranho saber.  

* 

GO - A soma das carteiras escolares pareceria assim um grande tabuleiro de Go - elas estariam 

para o tabuleiro de Go assim como o planejamento das aulas estaria para o xadrez. As esquizes, 

que são as peças deste tabuleiro são como as peças do Go: " os peões do Go são grãos, pastilhas, 

simples unidades aritméticas, cuja única função é anônima, coletiva ou de terceira pessoa: 'ele' 

avança, pode ser um homem, uma mulher, uma pulga, um elefante. Os peões do Go são os 

elementos de um agenciamento maquínico não subjetivado, sem propriedades intrínsecas, 

porém apenas de situação... um peão de Go tem ... apenas uma exterioridade, ou relações 

extrínsecas com nebulosas, constelações, segundo as quais desempenha funções de inserção ou 

de situação, como margear, cercar, arrebentar. Sozinho, um peão de Go pode aniquilar 

sincronicamente toda uma constelação..."115  

Não devemos aplicar a descrição do Go ao pé da letra para o caso da produção aberrante: 

algumas coisas servem, outras não. Outras coisas ainda devem ser inseridas. Por exemplo, pode 

ser que algumas das inscrições tenham interioridade, um nome designando uma pessoa ou 

marca.  

As carteiras escolares são superfícies de inscrições do nomos e a sala de aula organizada 

segundo a ordem das razões é a pólis. Assim como o Go, a superfície de inscrição e as produções 

aberrantes tem por objetivo " fazer do fora um território no espaço, consolidar esse território 

mediante a construção de um segundo território adjacente, desterritorializar o inimigo através 

                                                           
115 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Tratado de Nomadologia: a máquina de guerra. Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia. Vol. 5. Pelbart PP, Caiafa J, tradutores. Rio de Janeiro: Ed, v. 34, 1997.p.13 
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de uma ruptura interna de seu território, desterritorializar-se a si mesmo renunciando, indo a 

outra parte..."116.  

Uma letra de funk, reminiscência das ruas, do fluxo, dos corpos que a frequentam escrita 

na carteira escolar, um número do WhatsApp, de repente, afrontam no território estriado, o 

planejamento, operando um corte, uma deriva no interior da aula planejada: enquanto o 

professor lamenta - " a gente prepara a aula...!" O aluno, aluna saca do celular e faz entrar em 

ação os bits dessa batalha... Convertida em pixel, a imagem vinda de qualquer parte do mundo 

está presente sem que o professor desconfie da nuvem de bits e hormonas que pairam na sala... 

A aparição do risco é repentina. Quando se percebe eles já estão lá, pulsando alguma 

forma de vida - as produções aberrantes " chegam como o destino, sem causa, sem razão, sem 

respeito, sem pretexto..."117. Ou como os nômades: com facas afiadas, falam alto, gritam, sem 

modos - com facas afiadas ou com a ponta do compasso entalham os sulcos profundos daqueles 

que não foram civilizados. E do mesmo modo que os nômades, quando menos se espera se 

encontram no coração do império, do mesmo modo, as produções aberrantes atravessam as 

muralhas da escola: " impossível compreender como eles penetraram até a capital, no entanto 

aí estão eles, e a cada manhã parece aumentar seu número."118. 

Tudo isso assinala uma pedagogia presente não apenas na escola – mas, isto sim, uma 

pedagogia que atravessa essa pluralidade de lugares, sendo a escola apenas um entre tantos. As 

redes conectam esses lugares desconexos, cada qual com seu potencial pedagógico-formativo: 

os fluxos do pancadão, os becos, as manifestações, as ocupações, as paredes da cidade ou da 

escola, bem como as carteiras escolares. Mas por se tratar justamente de uma semiótica 

aberrante, uma tal pedagogia seria como que carente justamente daquilo que mais marcou 

através dos tempos a pedagogia: sua suposta clareza nos processos de formação, sua 

consistência em conduzir vidas. 

Todas essas aberrações que ficaram em estado de suspensão – “ o que que a gente faz 

com isso?” – aquilo tudo que nunca foi finalizado, o que não chegou a termo, os fragmentos de 

coisa em estado nascente - aquela parede suspensa em cima da laje, que era pra ser a parede de 

um quarto mas que restou só ela porque o dinheiro não deu – a parede em estado nascente e que 

já é ruína, ou aquela máquina antiga, enferrujando no fundo do quintal porque não se acha mais 

                                                           
116 Ibidem.p.14. 
117 Ibidem.p.14 
118 Idem. 
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a peça que tá faltando, ou o desenho interrompido por conta da chegada repentina do vigilante, 

a letra que não se inscreveu no muro porque o bico da lata de spray entupiu bem na hora ou 

então a polícia surgiu no flagrante. Cada uma dessas coisas grita sua incompletude nos becos 

dessa rede lembrando-nos a cada travessia das promessas que não se cumpriram e do que então 

faremos com essa coleção de restos.  

 

“um pouco cansados desses excessos de compreensão – que, como era 

flagrante, a criança já não suportava, não suportava ser compreendida, e então 

era o intolerável que vinha à tona -, pusemo-nos a pensar que topos podia ser o 

lugar do resto, isto é, do que parece refratário à compreensão que, não nos 

esqueçamos, sob o manto do abraço, nos fala daquelas ideias que um signo 

representa.”119          

                                     

As transparências de Deligny foram coletadas por anos, e mesmo esquecidas, de tal 

modo que se esqueceu quem eram os “autores” do traço. Ora, algo semelhante ocorre nas 

carteiras escolares, quando não sabemos mais quem são os autores: “ esse esquecimento, nos 

permite ‘ver’ outra coisa: o resto, refratário a toda compreensão.”120 

A carteira escolar é compreendida então como o lugar do resto (topos, para Deligny) 

Repertório de topói seria, então, um inventário de lugares de resto, ou mesmo lugares que restam 

(o lugar que resta ao aluno, ou ao cidadão silenciado, para “ser”.)  Se a consciência explica tudo 

e a tudo faz compreender e se a consciência está do lado do doutor-sabe-tudo em detrimento do 

não-saber da criança ou jovem estupidificado, então, a carteira compreendida como topos é o 

lugar que funciona de outro modo: irracional ou aberrante. Irracional não quer dizer ilógico, 

como lembra Lapoujade. A lógica aberrante das carteiras escolares (que é um exemplo de topos, 

como o são, também, as paredes dos banheiros e as inscrições nos becos ou no topo dos prédios 

– bem como os rolos e gambiarras.) exige novas lógicas para o pensamento pensar aquilo que 

está ali “ onde as linhas de errância se recortam, se entrecruzam, no espaço ao longo do 

tempo.”121 Uma tal lógica é a lógica das periferias, lógica esquizo, a lógica do feltro que 

perpassa toda a cidade contemporânea. A lógica que traz para a cidade concreta, seu avesso-

virtual que pode ser compreendido como o estranho familiar (unheimlich) presente como uma 

multidão de signos, afectos, pulsões ingovernáveis, incontroláveis, indisciplinadas. Aqui talvez 

se atinja uma potência de pensamento justamente por conta do deslize sobre o que até então se 

                                                           
119 DELIGNY, F. in op.cit. p.160. 
120 Idem. 
121 Ibidem, p.161. 
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considerou impensável – aquele momento em que, surpreso, alguém diz: nunca tinha pensado 

nisso. Ou então, faz emergir o que os planejamentos e projetos, as tabelas e os prazos haviam 

tornado imemorável: “nossa...eu nem me lembrava que era assim.” O imemorial emerge então 

no risco das espirais ou no eterno retorno do caminho de volta e é sua própria memória agora 

que é tornada risco, pois o professor ou quem quer que seja, de repente, se vê diante do perigo 

de se lembrar de suas próprias errâncias: que se erre também, é coisa que há muito tempo se 

deixou de cultivar - e errar onde se louvam os acertos e precisões é na verdade uma grande 

danação. É melhor não arriscar e seguir o tédio do caminho. Seguir o fluxo de signos da rede 

faz com que a experiência seja levada ao limite do suportável, traz o risco de uma destruição 

total do pedagógico e do educativo, justamente porque este “fora”, ali presente, é o próprio 

limite da educação e da pedagogia. O que estamos tentando dizer aqui, no entanto, é que 

justamente esse limite é parte constitutiva do processo de formação e como que pontos de 

invaginação que trazem o fora para dentro, o imemorial para a memória, o impensado para o 

pensamento – a deformação para a formação. Assim, considerando as diferentes semióticas 

aberrantes, toda a irracionalidade dos restos, tanto na escola quanto na cidade, encontramos 

pontos em que as heterogeneidades se tocam gerando a sensação de que tudo esteja 

“estranhamente imbricado” num imenso quebra-cabeças cujas peças são de diferentes quebra-

cabeças. Sobre a rede de sobrevivência é preciso dizer: se a rede é rede de sobrevivência e é 

feita de signos aberrantes, a sobrevivência mesma pode ser considerada aberrante. Sobreviver 

consistiria, então, no conjunto de estratégias e táticas de sentir, perceber e pensar muitas vezes 

irracionais cuja lógica funciona de modo muito semelhante ao modo esquizo. As pessoas fazem 

loucuras para sobreviver. 

“Algo do fundo vem à tona"122 Está ali na superfície do lugar, marcando inclusive a 

existência de um outro lugar no próprio lugar. Quando Deligny se refere ao topos como uma 

fissura, ele diz se tratar “de uma área onde se leva uma vida costumeira e se realiza uma busca, 

e as duas coisas caminham juntas.”123 As carteiras escolares, assim como outros lugares, podem 

ser pensadas como essa fissura, este topos onde os alunos sobrevivem e ao mesmo tempo 

realizam buscas para além ou aquém da consciência (e o fazem como uma exploração do fora 

ou resto, abjeto...) Isto mostra que a emergência do fora não se dá em lugares especiais e sim, 

nos lugares mais costumeiros como uma carteira escolar. O inconsciente não precisa esperar o 

consultório para se manifestar ou produzir. É neste outro-lugar no lugar que as redes se 

                                                           
122 LAPOUJADE, David. Deleuze, os movimentos aberrantes. São Paulo: n-1 edições, p.36. 2015. 
123 DELIGNY, F. in op. cit. p. 161. 
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configuram, é onde aparece o emaranhado, o feltro onde, a despeito da diferenças, inscrevem 

também pontos de convergência e convenção: o fora se faz signo como o outro da consciência.  

“A questão é produzir inconsciente e, com ele, novos enunciados, outros desejos: o rizoma é 

esta produção de inconsciente mesmo.”124  

Estes signos formariam a semiótica refratária aos processos de domesticação, disciplina 

e controle. Esta semiótica seria a semiótica da sobrevivência em rede que opera na luta contra 

os poderes sobre a vida. Naquilo que foi dito, no meio da ladainha conscientizadora das aulas, 

outras línguas são configuradas contra a coação do corpo e da vida.  Aqui ainda estamos 

insistindo na língua, mas, talvez fosse o caso, de se analisar o extremo onde em sala de aula, os 

gestos e atos dos alunos e alunas, escapam por completo das modulações da linguagem.  

 

todos os códigos, embora providos de significação, são embaralhados, 

redistribuídos de modo aleatório numa cadeia ou num ciclo de eterno 

retorno, uma espécie de loteria permanente que os faz perder toda a 

significação fixa. 'Nenhuma cadeia é homogênea,  mas assemelha-se, 

antes, a um desfile de letras de alfabetos diferentes, e no qual surgiria 

subitamente um ideograma, um pictograma, a pequena imagem de um 

elefante que passa ou de um  sol que se levanta. De repente, na cadeia 

que mistura (sem os compor) fonemas, morfemas etc., aparecem o 

bigode do pai, o braço erguido da mãe, uma menina, uma fita, uma tira, 

um sapato.' Tais fragmentos vêm de contextos, códigos diversos, internos 

(codificação genética) e externos (meio externo ou campo social) que se 

cruzam de uma região à outra do corpo, se redistribuem se distribuem 

segundo as diversas loterias do inconsciente.125  

 

Os signos flutuantes produzidos pelos alunos - e que aqui optou-se por chamar de 

produção aberrante - formam constelações em que relações são produzidas como operação não 

deste ou daquele indivíduo isolado, mas da máquina desejante, pois se as relações SE produzem, 

o sujeito, suposto autor das aberrações do cotidiano, explode na rede, se dissolve nela: a lógica 

agora é outra, marcada pela impessoalidade e pela desterritorialização.  

Através da elaboração de dispositivos de escuta pode-se identificar as semióticas a-

significantes presentes na educação, os afectos, as pulsões, as forças em circulação nas rígidas 

estruturas escolares (familiares também)126 – procurou-se entender como é que dentro da 

semiótica significante da escola (mas também da família, do Estado e da cultura) funciona, 

                                                           
124 DELEUZE, G.. GUATTARI, F. op. cit. Mil Platôs, vol. 1. p.28 
125 LAPOUJADE, D. in op.cit. p. 154. 
126 GUATTARI, F. in op.cit. p. 19. 
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paralela ou como que independentemente, a dimensão a-significante, ou seja, procurou-se 

entender a lógica do irracional no território que supostamente deveria ser o território do 

racional. A atenção a isso tudo se deve ao fato de que por ser a escola o lugar da sistematização 

do conhecimento e transmissão de saberes, muitas vezes, a escola, numa espécie de ficção 

pedagógica, não leva em conta essa dimensão do irracional, insistindo, assim, em isolar o 

conhecimento destas outras dimensões da vida. Se existe um irracional na escola – um 

inconsciente maquínico em pleno funcionamento – é apenas na escola que ele se faz ouvir. O 

que é que o irracional nos ensina? O que é que o irracional e o ilógico presentes no templo da 

lógica e da racionalidade tem a ensinar àqueles que ensinam a aprender? 

Conforme Guattari, “ a fala comum se esforça para conservar viva a presença de um 

mínimo de componentes semióticos ditos não-verbais, onde as substâncias de expressão 

constituídas a partir da entonação, do ritmo, dos traços de rostidade, das posturas e etc... 

coincidem, se alternam, se superpõe, conjurando antecipadamente o despotismo da 

circularidade significante.  (“ Você precisa entender isso” ) Mas no supermercado não há mais 

tempo de tagarelar para apreciar a qualidade de um produto nem de pechinchar para fixar seu 

preço justo. A informação necessária e suficiente evacuou as dimensões existenciais da 

expressão. Não estamos mais lá para existir mas para realizar nosso dever de consumidor.”127  

As esquizes, os signos, as cadeias semióticas dos alunos seriam como que essas 

“substâncias de expressão” – elas existem como táticas de sobrevivência e visam à conjurar o 

despotismo da circularidade significante que parece ser a mesma coisa que despotismo 

concentracionário. Mas se no supermercado da educação não há mais tempo de tagarelar, houve 

alguma vez essa possibilidade? Nunca estivemos na escola para existir, mas para realizar nosso 

dever de consumidor.  

Os dispositivos de escuta podem ser compreendidos também como mecanismos de 

extração de afectos e perceptos, estes que, uma vez extraídos e jogados na cara (antes de serem 

apagados pelas pastas de limpeza) “ tem a função de desmanchar as significações coladas às 

percepções triviais e as opiniões impregnando os sentimentos comuns.”128 É importante lembrar 

que o próprio Guattari diz que estes são extraídos a partir de percepções e estados de alma 

banais – assim como de trivialidades do cotidiano escolar. Esse processo de extração – ou 

escuta, no nosso caso – faz passar do mais padronizado para o mais caótico e complexo. Em se 

                                                           
127 Ibidem. p.114 
128 Idem. 
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tratando de si, faz passar de uma subjetividade padronizada para “formas radicalmente 

mutantes...que longe de temer a finitude, a experiência de vida, de dor, de desejo e de morte, 

acolhe-as como uma pimenta essencial à cozinha vital.”129 ( Será que  Guattari sabia que estava 

falando de Exú?) 

Os alunos dizem “zona de conforto” sem maiores rodeios, sabendo que nela se 

encontram inseridos e sabendo também que um dia serão surpreendidos por algum 

acontecimento que suscitará uma crise e uma expulsão dessa zona. As atividades propostas, em 

sua dimensão performática, liberaram com certa violência o unheimlich, o estranho familiar, 

levando ao extremo as implicações dessa extração de dimensões intensivas, atemporais, a-

espaciais, a-significantes a partir da teia semiótica da cotidianidade.130 O mais cotidiano e banal, 

o mais superficial, aquilo que está na cara libera o instante, desvela sua potência acontecimental. 

Assim, as aulas performáticas “nos evidenciam a gênese do ser e das formas antes que 

elas tomem seu lugar nas redundâncias dominantes como a dos estilos, das escolas, das tradições 

da modernidade.”131  

A multiplicação polifônica dos componentes de expressão e descentramento dos pontos 

de vista apontam para uma desconstrução das estruturas e dos códigos em vigor. Nos 

dispositivos, os devires captados, extraídos e produzidos, não se dão por representação, mas por 

contaminação, por proliferação, por contágio e modulação. Os devires se engendram no bloco 

de sensação e percepto, os dispositivos se configuram como máquinas autopoiéticas. Cada um 

dos elementos presentes nessa extração-produção são como que atratores estranhos: um coração 

traça em suas adjacências um lastro de outros universos: um pingo se abre ou alastra um 

universo de compossibilidades. Cada ponto neste universo é uma espécie de buraco-negro 

antropofágico que devora a produção do outro para produzir um outro em si e produzir a si 

como um outro. Modos de existir inéditos surgem, então, pelo menos neste espaço e neste 

instante em que na sala de aula se experimenta.  

 

 

 

                                                           
129 Idem. 
130 Idem. 
131 Idem. 
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4- Dor, sofrimento e afirmação: a via periculosa 

 

Entre os gritos da dor física e os cantos do sofrimento metafísico, como 

traçar seu estreito caminho estoico, que consiste em ser digno do que 

acontece, em extrair alguma coisa alegre e apaixonante no que acontece, 

um clarão, um encontro, um acontecimento, uma velocidade, um 

devir?132                                   

 

 Minha ferida existia antes de mim, nasci para encará-la133 

 

A calandragem134, compreendida como uma cartografia, ao mesmo tempo que se 

apresenta como um fazer, uma pragmática, é também um modo do pensamento que opera 

relacionando essas diferentes semióticas: a escolar-pedagógica, a das culturas juvenis, e aquelas 

que se formam na escola, a semiótica dos becos e vielas, dos rolos, das gambiarras. Tais 

semióticas se endredam na escola e favorecem a experiência de formação. Os becos da cidade 

ou as quebradas do desejo na escola são linhas de errância e perigo. O conjunto de becos forma 

assim uma rede perigosa: é preciso sobreviver e a experiência do inferno, como travessia do 

abjeto, torna a caminhada uma via periculosa.  

Toda essa operação através dessa espécie de inferno poderia nos conduzir a uma 

desconfiguração ou destruição, inviabilizando, assim, qualquer experiência pedagógica e 

educacional. Um verdadeiro suicídio, sobretudo quando, deliberadamente, escolhemos seguir o 

fluxo dos devires que nos arrastam. Mas como seguir esses devires, como nos lembram Deleuze 

e Guattari, com a devida prudência para não espantá-los? Como fazer com que a sala de aula 

mergulhe numa embriaguez do pensamento e da loucura sem que sejam estas confundidas com 

a loucura clínica ou com a embriaguez dos entorpecentes? É preciso retornar do pântano 

primitivo da vida. As experimentações levadas a cabo durante esse rolê mostram que foram as 

conexões que possibilitaram que tais conteúdos (afetos e pulsões) não permanecessem na esfera 

do indivíduo. De fato, colocar uma pulsão na rede, um afeto, fazer circular o desejo tem por 

efeito justamente dispersar a concentração em um sujeito: não mais “a minha carta”, “minha 

                                                           
132 DELEUZE, G. & PARNET, C. Diálogos. p.79.  
133 Idem. 
134 A calandragem é o processo de produção do TNT – “TNT é uma sigla usada para definir tecido não tecido, 

muito usado atualmente para confecções têxteis. O TNT é um tecido não tecido por que é produzido a partir de 

fibras desorientadas que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos têxteis que outros tecidos 

passam.”(http://www.trdistribuidora.com.br/tnt-tecido-nao-tecido.php)  
 

http://www.trdistribuidora.com.br/tnt-tecido-nao-tecido.php
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história” “minha dor”, a rede se fez justamente para que este sujeito fosse além, ou aquém, de 

si – fazendo circular justamente aquilo que tanto pode colocar em risco a vida quanto pode, 

também, ativar suas potências. Ocorre que quanto mais a vida se conecta com aquilo que ela 

pode tanto mais aumentam os gradientes de periculosidade da própria vida “Viver é muito 

perigoso” -  “Volonté de danger...vivre em general signifie être em danger... lê secret pour 

recoulterr la grand fecondité et jouissance la plus grand est vivre dangereusement...”135     

Por isso o risco, ainda. A sala de aula no limite do insuportável. A sala de aula como 

aquilo que nos arranca a nós mesmos neste movimento em que as potências da vida fazem 

morrer o que não é mais necessário à vida (em aula) matando alguma parte de nós: algo mudou 

e o que se passou nesse limite foi que libertamos, demos vazão a forças não domesticadas.136 

Convidados a fazer, experimentar, cada qual ou em grupo, suas próprias composições e 

conexões, os alunos e alunas passaram então a estabelecer séries de signos, imagens, 

pensamentos e afetos que favoreceram a produção coletiva e individual de traços ficcionais de 

modo que novas camadas de significação foram surgindo, o “drama pessoal” passou a ser 

compreendido como relacionado diretamente à uma dimensão outra que não a individual. 

Momento em que o sofrimento passa a ser entendido como condição humana, condição do 

corpo sempre afetado, o corpo exposto. A aceitação, o dizer-sim a essa exterioridade, permite 

entender que este fora-de-si, nos pertence e que assim,  

 

 

“Em cada um de nós há como que uma ascese, em parte dirigida 

contra nós mesmos. Nós somos desertos, mas povoados de tribos, 

de faunas e floras. Passamos nosso tempo a arrumar essas tribos, a 

dispô-las de outro modo, a eliminar algumas delas, a fazer 

prosperar outras. E todos esses povoados, todas essas multidões não 

impedem o deserto, que é nossa própria ascese; ao contrário, elas o 

habitam, passam por ele, sobre ele.” 137                        

 

 

 

 

                                                           
135 JASPERS,K. Nietzsche. Trad. Henri Niel. Ed. Gallimard. 1950.p.301. 
136 LAPOUJADE. D. in op.cit.p. 23.  
137 DELEUZE,G.; Parnet, C. op.cit. p..19.  



168 
 

Na rede de cartas, a dor pareceu um elemento aglutinante, fundante da comunidade. 

Se a dor nunca é individual -. "Minha ferida existia antes de mim, nasci para encarná-la."138             

as narrativas ali apresentadas permitiram que os sujeitos se reconhecessem num para-além de 

sua individualidade, funcionando como chave para a formação de redes. Dissemos que a ciência 

dos becos era a patemática: para sobreviver no inferno é necessário a formação em patemática.  

Ou seja, 

que pode o corpo em face desse sofrimento que é sua própria condição? Ou se 

preferirmos: como um corpo devém ativo? A primeira condição, como já 

vimos, consiste em sentir este sofrimento, o “Eu sinto” que é um “Eu não 

aguento mais”, pois esta exposição ao fora é insuportável. O corpo deve 

primeiro suportar o insuportável, viver o inviável.139  

 

A travessia do beco é dolorosa e a rede, sendo uma rede de becos, pode ser considerada 

como o percurso que se faz através das dores de uma comunidade (o corpo-comum.)  “A dor é 

o fundamento democrático da sociedade política...”140 Se as travessias do beco são travessias 

públicas a dor é uma dor pública – a dor do corpo-comum. Dor do corpo-comum heterogêneo 

que já não suporta mais as ameaças, o regime de medo – talvez o corpo comum não aguente 

mais a pilhagem e a “exploração do tempo da vida por parte do poder.” Não suporte mais, 

também, o saber que o coage no espaço concentracionário. O corpo é também o corpo-comum 

que, também este, não-aguenta-mais: jovens nos fluxos e nos rolês que não aguentam mais a 

cidade-dormitório e a sala de aula, o giz e a lousa, o gás de pimenta, o ônibus e o metrô lotados. 

O jovem que não aguenta mais a primavera eterna do ar-condicionado, olhar a vida atrás do 

vidro, o vidro blindado, o itinerário marcado, as idas e vindas de sempre, sem surpresas nem 

perigos no caminhar. É tudo isso – e muito mais – que se tornou intolerável e é isso que o feltro 

urbano possibilitou contestar. A insurgência tem a ver com o feltro: se a rede, conforme 

Deligny, surge sempre que as condições se tornam ameaçadoras à vida, a sobrevivência nas 

cidades-periferias, favoreceu, por um lado, a criação de redes e, por outro lado, a revolução 

tecnológica e informática, bem como a popularização dos meios de comunicação (inclusive 

como política de Estado!) criou as condições materiais para que as redes se instaurassem (os 

dispositivos móveis serão um dos maiores responsáveis pela revolução, pelo simples fato de 

que foi este aparelhinho que permitiu que as redes se formassem, e uma vez formada, elas se 

                                                           
138 DELEUZE,G.; Parnet, C. op.cit. p.79 
139 LAPOUJADE, D. O corpo que não aguenta mais. Disponível em: 

https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html. Acessado em 

27/01/2016. 
140 PELBART, P.P. O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: n-1 edições, p.193. 2013. 

https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html
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tornam ingovernáveis). Assim, as revoltas pelo mundo, em que os jovens são protagonistas – 

com destaque para Junho de 2013 e para as Ocupações de escolas em 2015 –  têm a ver com a 

emergência das redes – enquanto todos estão olhando para os “modos” da menina má e do 

maloqueiro – ninguém se dá conta do que é que a “Polegarzinha”141 está digitando e 

compartilhando de modo tão veloz e eficaz. O que está em causa são os novos potenciais 

nomádicos na cidade. Favorecidos pelo feltro neuromagmático, tais potenciais apresentam e 

instauram na e para a cidade sua dimensão estranhamente familiar com o acréscimo de que hoje 

o estranhamente familiar está estranhamente imbricado numa espécie de inconsciente 

maquínico coletivo – um gigantesco cérebro em rede. 

 

“um pouco de ordem para nos proteger do caos, uma vez que nada é mais 

doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo, 

ideias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas ou precipitadas em 

outras, que também não dominamos”.142  

 

Mas, justamente, vivemos o caos na pele das cidades, o que ocorre é justamente a 

profusão de imagens fugidias; nas salas de aulas e nas paredes, os riscos esboçados e as 

garatujas são precipitações, sobreposições de fragmentos. Coisas que escapam a si mesmas, 

pensamentos abortados, mal formados e esquecidos – a dor e angústia da cidade de feltro: a via 

dolorosa da agonística dos becos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 A expressão é de Michel Serres para se referir aos jovens nativos digitais que possuem habilidades notáveis 

no manuseio das novas tecnologias. In Serres, M. Polegarzinha. Trad. Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2013.   
142 DELEUZE,G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Junior e Alberto Alonso Muñoz. São 

Paulo. Ed. 34, 1992.p.259 
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5- Pedagogia das lacunas ou o devir-autista 

 

As lacunas são desertos. Desertos a serem povoados. Entre as linhas de errância dos 

alunos e as linhas de errância do professor, pode-se encontrar – ou inventar – pontos em que as 

linhas se cruzam ou mesmo linhas comuns que se materializam justo por conta das lacunas, dos 

vãos e dos becos. Pedagogia das lacunas: dos becos e vielas, emergem rastros e linhas do 

imprevisível e do impensado.  

O passo além das narrativas de experiências dos participantes visou a criação de um estado 

de invenção propicio a uma experiência de transtrocar perspectivas, esta atividade diz respeito 

a procedimentos em que são produzidas e experimentadas versões e reversões de situações 

diversas. Como se tratava de uma atividade que incluía também invenção conceitual, os 

participantes eram convidados a aprofundar a reflexão a partir do diagnóstico dos valores 

realizado na atividade. A produção de tensores no âmbito da atividade produziu, por diversas 

vezes, aporias, silêncios, desertos e lacunas em que a experiência da linguagem e do 

pensamento eram levadas ao limite: “eu não sei mais o que dizer...”, “meu cérebro tá 

bugando...”, “ eu sei mas não consigo falar”, “ não quero falar, tenho medo de dar branco...”, 

“ tenho vergonha de gaguejar...”, “ tá na ponta da língua mas não quer sair...”,  “ eu não 

consigo mais pensar...”. Neste sentido, nomeamos a atividade de " pedagogia das lacunas", 

pois ao invés de oferecer fórmulas e certezas, a atividade incidia justamente na produção dos 

vãos, becos, abismos e vazios necessários para se pensar o impensável - por se tratar de 

experiência e risco, não havia certeza alguma de que os objetivos seriam alcançados – “ qual é 

o objetivo professor?” Resposta: “eu quero que vocês mal se entendam consigo próprios, quero 

que você olhem no espelho e digam: ‘mas o que está acontecendo comigo’. Eu quero que você 

entrem em crise”. Essas proposições se converteram em situações-limites a partir das quais se 

abriram margens para o encontro do outro em si.  

A ação aqui diz respeito a ação de tramar e endredar relações, entre um e outro, 

respeitando, a cada vez, os vãos e as lacunas de cada ocasião, pela simples recusa de se deixar 

levar pelo mórbido desejo do controle e captura total. Essa resistência ao controle e à captura 

possibilitaria, deste modo, a abertura de janelas para o devir, uma abertura para que algo sempre 

nos escape ou nos atravesse. Estas lacunas também poderiam ser compreendidas como o 

silêncio entre duas ou mais pessoas, lacunas onde caravanas de afetos e desejo inventam o 

deserto que lhes permitem se deslocar. Estranhamente, uma das condições para que algo seja 

tramado é justamente o silêncio, as lacunas, o deserto, a solidão e o constante deslocamento em 
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busca daquilo que deliberadamente deixamos escapar, bem como daquilo que simplesmente se 

nos escapa. O silêncio contra o silenciamento: pois a tagarelice, a necessidade de explicar as 

coisas infinitamente, e assim, o posicionamento daquele que tudo sabe frente àquele que 

supostamente nada saberia, só tende a produzir um silenciamento que separa o aluno daquilo 

que ele pode  

 o problema da filosofia, dirá Deleuze, não é tanto determinar  quem pode 

pensar ou falar sobre o que, e sim como criar um conjunto de condições que 

permitiriam a todos e a cada um falar.” 143 “ . o problema não é mais fazer com 

que as pessoas se exprimam, mas arranjar-lhes, vacúolos de solidão e de 

silêncio a partir dos quais elas teriam, enfim, algo a dizer.144 

 

O trabalho com a linguagem, visando a produzir uma língua da segurança que 

possibilite ao aluno defender seus pontos de vistas encontra sua complementariedade no espaço 

que faz parte das condições de possibilidade do pensar ( da experiência de pensamento – se a 

experiência do rolê é um paradigma estético, isto assinala que o movimento, o deslocamento 

pelo espaço é uma das condições de possibilidade do pensamento – nômade. ) – e do começo 

em Filosofia. A sala de aula se converte, deste modo, num território de acolhimento e segurança 

que funciona como um dispositivo para se enfrentar o silenciamento. Se a sala de aula for 

pensada como aquela espécie de “ágora residual”, acolhimento e segurança seriam uma das 

condições para fazer funcionar isto.  Assim, quando se pensa em silêncio em sala de aula, isto 

se refere, geralmente, ao silêncio que os alunos devem fazer. Nunca se questiona o silêncio 

necessário aos professores.  

Por mais que se preconize o protagonismo de crianças e adolescentes, ainda assim, 

este protagonismo é um protagonismo codificado, funcionando segundo as regras 

preestabelecidas do que seja pensar, do que e como deve ser pensado. É um protagonismo 

mascarado que deixa de fora tudo aquilo que não convém à escola, à família, ao Estado. 

Protagonismo de clichês e estereótipos. Muito do assim chamado protagonismo juvenil não 

passa de silenciamento travestido. O grito propriamente está lá e se inscreve, inaudito, nos 

lugares para onde não se deve ou não se quer olhar. Os dispositivos de escuta propostos, visando 

a apreender as produções aberrantes, fizeram jus “às vozes não racionais, não razoáveis” das 

minorias que povoam a escola “todas aquelas que não conseguem compreender o que todo 

                                                           
143 PRECIADO, Paul Beatriz. Manifesto Contrassexual. Trad. Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1 

Edições, 2014.p.179. 
144 DELEUZE,G.; Parnet, C. op.cit.p. 162. 
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mundo compreende, que não conseguem saber o que todo mundo sabe...”145. Deliberadamente, 

as ações propostas a partir dos dispositivos inventados para aquela situação, conduziram a sala 

de aula ao limite do suportável:  

 

A certa altura formaram-se três grupos distintos de 

alunos, cada qual num canto da sala; três alunas 

choravam muito, amparadas pelas colegas. Enquanto um 

terrível silêncio se fazia na sala de aula, quebrado apenas 

pelo soluço das meninas. Um dos garotos anda de um lado 

para outro, visivelmente transtornado, até que enfim 

chega até o professor e pede licença para sair, alegando 

que é muito difícil permanecer em meio a tanta angústia, 

que ele vem pra escola, espécie de refúgio, para ver os 

amigos e esquecer das psicoses da casa. 

    

 

As lacunas, estes vãos que possibilitam às coisas existir e funcionar de outro modo são 

componentes fundamentais de uma heterotopia. Para quê, lacunas? – para que a liberdade possa se 

exercer. Em Deligny, “área de estar”.146 Se se compreende a sala de aula como território do 

inacabado, das criaturas por nascer, da imaturidade, ela pode ser concebida como platô de 

experimentação de devires: se o devir não pode ser confundido com o SER, então, as margens dessa 

experimentação se abrem constantemente para aquilo que ainda não é, para aquilo que não chegou 

a ser, inclusive para aquilo que poderia ter sido mas não foi, e é marcada pela instabilidade, pela 

inconstância e pela diferença.147 Pois toda sala de aula como um mar a ser navegado possui seus 

dragões, tempestades e a ameaça de queda quando enfim a Terra terminasse num grande precipício. 

O gosto pela aventura: uma sala de aula, no começo em Filosofia, transborda imagens e perigo. 

Pensar é muito perigoso e o começo em Filosofia está cheio de “alucinações, percepções errôneas, 

sentimentos maus...”148 

 Dois devires possíveis: devir-autista e devir-animal. O primeiro seria marcado por 

uma suposta vacância da linguagem, do pensamento, das relações, dos afectos e perceptos; o 

                                                           
145 LAPOUJADE, D. in op. cit. passim 
146 DELIGNY,F. op.cit. p. 90.  
147 PÉLBART,P.P. O avesso do niilismo. passim 
148 DELEUZE,G.; GUATTARI.F. op.cit. O que é a filosofia. p.67. 
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segundo seria marcado pela involução criadora, devir em que os alunos tiram o "humano" e sua 

racionalidade do centro do universo e onde um risco, um batuque ou o som de bicho que um 

aluno faz pode ser para ele algo muito mais interessante do que a humanidade e seu saber. 

A escola é justo o lugar do estriamento e seus dispositivos têm por finalidade fatiar o 

espaço onde se aprende, atribuindo a cada um o seu lugar – “coloque-se no seu lugar” – 

administrando e distribuindo a cada força, seu quinhão no território escolar. Sim, a sociedade 

moderna produziu estes espaços, ainda que este fosse o da disciplina, da vigilância, do controle 

e punição – mas cabe perguntar como e porque, dentro desses espaços, infinitos outros espaços 

continuam a ser produzidos.149 Assim, essas lacunas são como uma espécie de ofuscamento da 

consciência, pois que esta muitas vezes não dá conta daquilo que surpreendentemente aparece. 

São também o território liso por excelência em que trescorre “uma liberdade qualquer”, onde é 

favorecida a invenção de instrumentos que por sua vez operam na criação da própria rede. As 

lacunas existem, portanto, para que se libere o curso do agir, para que a potência se atualize e 

para que o ato filosófico, por sua vez, possa ser instaurado, a partir do impensado. As lacunas, 

portanto, são uma espécie de lugar, ou componente de um outro lugar, um topos que “não figura 

no panteão das entidades célebres”150. Tal como as lacunas que são abjeções ignoradas e mal 

quistas nos planejamentos, assim também são os signos e as esquizes que as povoam, ou que as 

atravessam: o ato de riscar por riscar passa a ser mais que um simples risco e menos que um 

significado, talvez, ato de uma lógica irracional que marca o topos e inscreve uma porção de 

existência onde ela é constantemente negada. O que surge “aí”, na carteira escolar, numa carta, 

na parede do banheiro ou nas paredes dos becos são rachaduras que dão passagem a esse fora 

que, no entanto, só emerge deste modo (se um signo ou esquize é traduzido em outra coisa – 

em trabalho escolar, por exemplo – trata-se de uma outra coisa já.)  E é justo essa lacuna, como 

uma espécie de não-lugar inaugural, presente no lugar, que talvez seja o espaço em comum 

entre as heterogeneidades – sejam alunos e professores ou alunos de classe social distintas - a 

patricinha e a maloqueira habitando um território que não é nem lá nem cá, território que desfaz 

o lugar de reconhecimento perpetrado pela consciência. As lacunas, embora possam surgir por 

conta de uma série de fatores podem, também ser produzidas através de um ato de crueldade, 

este ato que causa desaderência, despregamento, esvaziamento de si e das imagens prévias do 

que seja o pensar 

                                                           
149 PELBART,P.P. in op. cit. p. 31.  
150 DELIGNY,F. op.cit.p.159. 
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6- Zonas de Vacância, Devir-autista 

 

 

 

 

 

Nós começamos traçando. Incapaz de falar, essa criança traça, por meses e 

meses. Suas mãos traçam círculos. Círculos e mais nada. Ela ainda traça 

círculos. Então nós começamos a traçar. Nossas mãos seguiam o traço do que 

nossos olhos viam. Nossos olhos seguiam o que nossa contemplação conseguia 

enxergar pra ver, pra aprender, pra nos informar.151  

 

Nosso corpo se protege contra os ferimentos que sofre, tanto pela fuga, 

pela insensibilidade, como pela imobilização (fingir-se de morto), ou seja, 

por processos de fechamento, de enclausuramento. O corpo não pode mais 

suportar certas exposições (tornar-se imperceptível, em Deleuze, participa 

desses mecanismos de defesa). De certa maneira, reencontramos aqui a 

resistência ou o embrutecimento que o corpo manifesta contra os 

mecanismos de adestramento.152 

 

O silêncio na sala de aula pode ser compreendido como produto de um silenciamento 

oriundo das diversas modalidades do cala-a-boca. Mas pode ser que exista ainda um outro tipo 

de silêncio, aqui compreendido como uma espécie de resistência ao silenciamento e, no limite, 

como espécie de resistência ao fascismo da língua e aos poderes sobre a vida. Um silêncio 

povoado. Este silêncio seria proveniente de um devir-autista na sala de aula. Ao mesmo tempo 

produto e produtor de zonas de vacância onde outra coisa ocorre, onde se produz, por exemplo, 

esquizes. A zona de vacância seria constitutiva dos territórios marcados pela vacância da 

linguagem153 mas também, no caso da escola e da sala de aula, um devir que produz uma suposta 

vacância do saber e do pensar. “ Eles não querem aprender, eles não gostam de pensar...” 

dizem os professores acerca dos alunos. No lugar da linguagem, do pensar e do saber, produções 

aberrantes: os signos nas carteiras, as esquizes do devir-animal (os barulhos esquisitíssimos que 

                                                           
151 DELIGNY, F. In Agenciamentos: Félix Guattari e o Animismo Maquínico (2012).      

https://www.youtube.com/watch?v=4L_m5vPQoaY 
152LAPOUJADE, D. O corpo-que-não-aguenta-mais. Disponível em:  https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-

corpo-que-nao-aguenta-mais.html. Acessado em: 12/06/2016. 
153 PÉLBART,P.P. op.cit. O avesso do Niilismo, p.266.  

https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html
https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html
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os alunos fazem –  ( “sopros e gritos ... blocos inarticulados...” 154 – O professor adverte o aluno: 

“ Fulano!! Que você está fazendo?? –“Desculpa professor: eu tava moscando...”) .  Exposições 

do Fora que muitas vezes detectam “ aquilo que de Nós escapa, aquilo que justamente não 

vemos porque falamos e que eles enxergam porque não falam155. 

O silêncio como linha de fuga, a tanatose dos alunos em sala de aula, essa espécie de 

catatonia é uma estratégia de fuga em que o aluno como que nos dissesse: " eu sou ninguém", 

justo naquele momento em que para o desespero do professor esperávamos que ele confessasse 

sua alma, seus sonhos, seus segredos, seus saberes acumulados... E ele simplesmente não quer 

dizer nada, não quer compartilhar, não quer saber... Só quer ficar quieto no seu canto, cabisbaixo 

no ritornelo silencioso de sua música - silencioso porque nunca ouvimos o que ele ouve, o 

segredo guardado nos fones de ouvidos, esta cortina sonora que o isola do mundo e torna o 

mundo mudo. 

A princípio, dizia-se que o problema era que a sobrevivência no inferno exigia do 

corpo uma resistência frente aos poderes que o coagem - por dentro e por fora. Na escola, o 

enclausuramento, a disciplina e o controle submetem o corpo a um limite que o faz, ao invés de 

evoluir, entrar numa espécie de involução criadora, que pode ser associada a este devir-autista: 

um mecanismo de defesa, uma forma de proteção contra os ferimentos infligidos por tudo que 

coage o corpo. Ou ainda, um devir imperceptível do aluno: “não me olha,não, professor, me 

esquece, me deixa...” 

Considerar, com Erwin Mainning, o autismo não como uma falta mas como uma 

espécie de hipersensibilidade156 abre margens para se pensar o devir-autista na e da sala de aula 

como um outro estado em que a sensibilidade projeta uma singularidade qualquer pra fora da 

ordem social – pedagógica e educativa – ao mesmo tempo em que faz aparecer, nesta ordem, o 

seu fora. Como se a tensão aí existente fosse aquele ponto (im)preciso da fita de Moebius em 

que só é possível falar de um dentro-fora-fora-dentro. Porém, à medida em que uma 

singularidade qualquer é como que uma criatura portadora do fora, ela cria toda essa semiótica 

a-significante da qual nós é que estamos agora apartados e a razão então é que passa a ser o fora 

                                                           
154 Cf. DELEUZE, G; GUATTARI, F. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Tradução de Luiz BL Orlandi. 

São Paulo. 2010. Ed. 34. p. 560 
155 PÉLBART,P.P. in op.cit. O avesso do niilismo. p. 266 
156  O autismo como uma espécie de modalidade de devir. Apud. Pelbart, P.P. O Avesso do niilismo. p. 269. 



176 
 

desta lógica aberrante, a tensão produzida onde um é o fora do outro dentro de um e outro é 

assim uma espécie de agonística do dissenso.157  

 

“O louco não está isolado, está fora. Ele não está fora (alienado), ele está no 

Fora, não é isolamento, não é uma cegueira, não é uma surdez, não é uma 

insensibilidade a tudo, mas antes, ao contrário, uma superaudição, uma 

supervisão, uma supervidência, uma hipersensibilidade a tudo, um excesso de 

sensibilidade, um excesso de vidência, um excesso de conexão com tudo o que 

nos rodeia.”158   

 

O que é que esse menino louco, essa menina doida, os rabiscos sem fim, os cortes 

incisivos estão vendo em nós quando nos olham?  

 

O traço é a única prova que temos de que uma ação realmente aconteceu (teve 

lugar). Então, é a verdade por excelência. Estamos além de qualquer sistema 

simbólico, além de sistemas de oposições entre significante e significado. Nós 

estamos na verdade da ação. Obviamente existem milhares de modos de 

interpretá-la. De todo modo, efetivamente, os povos aborígenes leem a terra 

através de traços, e isso é o que constitui suas culturas, eles leem esses traços 

como detetives em busca de pistas. Então, quando Deleuze fala do devir-

animal, do modo como ele o desenvolveu junto com Guattari, eles se referem a 

esse aspecto do estado de alerta. Não é somente a predação, o fato de tentar 

pegar uma presa, ou estar consciente, ou não ser presa, mas é também sobre 

como ler traços.” 159  

 

O devir-autista estaria relacionado ao instante de vacância em que uma singularidade 

qualquer estabelece uma zona de vizinhança com as coisas, seja a carteira escolar ou a parede 

do beco -  As zonas de vacâncias podem ser consideradas como territórios suscetíveis ao toque 

das hecceidades. Seria um território em que ocorrem outros modos de individuação e que nada 

tem a ver com aquilo que esperamos de um aluno ou de um cidadão. Estes territórios tencionam, 

a cada vez, os estratos de organização de poder que impõem uma dada perspectiva como sendo 

verdadeira quando na verdade ela é apenas uma perspectiva, dentre tantas outras.  

 

                                                           
157 Cf. GLOWCZEWSKY, B. in Agenciamentos: Félix Guattari e o Animismo Maquínico (2012).      

https://www.youtube.com/watch?v=4L_m5vPQoaY 
158 ORLANDI,L. Uma subjetividade é uma dobra do fora (transcrição de fragmento de áudio) Disponível em:   

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2016/03/22/. Acessado em: 12/07/2016. 
159 GLOWCZEWSKY. B. op.cit. Agenciamentos.  

https://laboratoriodesensibilidades.wordpress.com/2016/03/22/
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Há um modo de individuação muito diferente daquele de uma pessoa, um 

sujeito, uma coisa ou uma substância. Nós lhe reservamos o nome de 

hecceidade. Uma estação, um inverno, um verão, uma hora, uma data têm uma 

individualidade perfeita, à qual não falta nada, embora ela não se confunda com 

a individualidade de uma coisa ou de um sujeito. São hecceidades, no sentido 

de que tudo aí é relação de movimento, de repouso entre moléculas ou 

partículas, poder de afetar e de ser afetado (...)160.  

 

O conceito de hecceidade se refere à “individualidade de uma jornada, de uma estação, 

de uma vida” e -  por que não dizer -, de uma cidade ou de uma escola, de uma sala de aula, ou 

ainda, a determinadas regiões ou estratos dela, como uma carteira escolar ou o canto do pátio 

onde todas as manhãs um raio de sol aquece. Na laje da casa o cheiro da carne assada, no 

campinho de terra, a o vento e a terra vermelha que de repente tingem a roupa velha dos meninos 

e meninas. Acompanhar a produção aberrante dos alunos e alunas na escola e na cidade nos faz 

perguntar o que é que possibilita a extravagância. Parece que o que possibilita isso é justamente 

as zonas de vacância. Ora, assim, se a escola – ou um arquiteto urbanista – puder conceber um 

espaço ao não-projeto, talvez se esteja, com isso, favorecendo a produção dos desertos 

necessários para que todos possam se reconciliar com sua solidão povoada. Tratar-se-ia aqui de 

um povo e sua aventura geográfica. 

Pode-se arriscar a dizer que a errância por essa zona de vacância e o encontro com 

certas hecceidades possibilitaria aos corpos aí presentes encontros, ainda que fugazes, com suas 

potências - aqui se poderia pensar que a pergunta: quanto pode um corpo? Diria respeito às 

velocidades e lentidões necessárias para se trescorrer os riscos na medida certa: arriscar e 

sobreviver seriam assim, marcas de uma vida em conexão com a arte da prudência. 

Um dos aspectos mais importantes do rolê pelas produções aberrantes passa a ser 

justamente os desvios para um outro modo de existência que não pode ser mais reduzida a uma 

interioridade subjetiva.  Se agora uma subjetividade puder ser compreendida como um objeto 

entre outros objetos na constelação esquizoide do mundo, pode-se arriscar a dizer que os objetos 

estão inseridos na alma e a alma nos objetos. Poderíamos assim falar na alma das coisas e nas 

coisas da alma. O devir-xamã do professor estaria relacionado com a espreita e a capacidade, 

habilidade de ler a alma nas coisas e as coisas na alma, ele então abriria janelas, fendas, 

rachaduras, nas coisas, palavras ou o que for – no sujeito, inclusive e, principalmente, em si 

mesmo. Devir-xamã do professor: eu tomo o ponto de vista das coisas: o que a carteira e o beco 

                                                           

160 DELEUZE, G. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Suely Rolnik.Vol. 4, São Paulo: 34, 1997, p. 47. 
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pensam, sentem e desejam? O que a carteira pensa sobre a escola, sobre os professores, sobre 

o mundo, sobre a vida, sobre os seres que são usados por elas? O que o beco pensa sobre os 

arquitetos, sobre os urbanistas, sobre os transeuntes, sobre a periferia, sobre a cidade, enfim? 

Sim, as coisas têm visão e elas nos veem com seus múltiplos olhos inumanos – olhos de 

mecanosfera. O pensamento das carteiras e o pensamento dos becos se cruzam tecendo uma 

dura crítica sobre nós (modernos) que não podemos – ou não queremos – ouvi-los porque 

estamos sempre falando.  

A vacuidade é um tabu: deve-se evitar o beco em certas horas do dia ou da noite, o 

matagal, o campinho ou campão, a rua deserta, a construção abandonada. O terreno baldio na 

cidade e a zona de vacância na escola. A vacuidade é como que proibida porque a existência de 

zonas de vacância abrem emergências para o estranho familiar. Horror Vacui.  Diferentemente 

do espaço estriado do planejamento, submetido a uma racionalidade programática, alguns 

elementos das periferias estão ligados àquilo que acontece: a periferia, através de seus signos e 

acontecimentos, práticas e gestos, pode ser considerada como multiplicidade onde irrompem 

forças que profanam o processo de estriagem dos planos diretores, podendo ser compreendida 

como espaço liso. Sob o aspecto aparentemente unitário da coisa, a multiplicidade, pletora de 

acontecimentos, o vazio-pleno. Por conta disso, aquém das “coisas formadas e percebidas”, os 

acontecimentos e hecceidades, são forças que operam mesmo antes da invenção das coisas, 

forças que operam na relação entre as coisas, que se passam entre os signos ( cf, Deleuze ), 

entre as práticas de existência ( Foucault ), entre o ato e o gesto. O território-hecceidade, pode 

ser concebido como território propício à invenção e a resistência - nômade, esquizo, fugaz: 

território em constante devir, comum e heterogêneo. Não interessa a forma atual do baldio como 

forma verdadeira mas, antes, interessa-nos a atualidade da coisa enquanto portadora de desvios 

e incongruências que podem possibilitar a desterritorialização, lugar onde os restos indesejados 

são lançados – incidência de uma linha de fuga para fora daquilo que foi cooptado, colonizado, 

a própria terra. Essas errâncias assinalam, deste modo, a articulação da história do lugar com o 

corpo enquanto superfície de inscrição dos acontecimentos. De que modo a história do lugar 

baldio está inscrita nos corpos? De que modo as práticas que o tornaram possível está marcada 

nos corpos e de que modo pode-se por meio do uso e do cuidado desse corpo (cuidado de si e 

do outro) compreender o que tornou possível o terreno baldio? 

A partir daqui estaríamos prontos para o processo de dessubjetivação: o eu desaparece 

para dar lugar à intensidade de forças – o pensamento é também descentralizado e o cérebro 

deixa de ser o órgão central do pensamento que agora se espalha por todo o corpo. O 
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pensamento é pulverizado – ou liquefeito, porificado ( isto é, está agora disseminado em cada 

poro e em cada gota de suor há conhecimento. ) O baldio está inscrito no corpo. Na respiração 

das pessoas: numa semana amanhece um cachorro morto no terreno, semana depois ninguém 

aguenta mais o fedor. Outro dia, alguém tentando minimizar o problema do lixo, fez um monte 

enorme e tacou fogo. O resultado foi uma penca de mulheres nervosas, desesperadas com a 

fumaça que invadia os apartamentos e pegava nas roupas recém-lavadas, na cortina, no tapete 

e nos cabelos das meninas recém-lavados. “Quem é que tem estômago pra aguentar uma coisa 

dessas!?  

 

Os terrenos baldios (terrain vague) são sempre no meio, eles são em suspensão, 

em um estado provisório, intermediário, inacabado. Eles poderiam ser 

considerados como não lugares segundo Marc Augé:’ se um lugar pode se 

definir como identitário, relacional e histórico, um espço que não pode se 

definir como identitário, nem como relacional nem como histórico poderá se 

definir como um não-lugar. Mas a temporalidade escapa dessas categorias 

herméticas. Ainda segundo Augé: ‘ A possibilidade do não-lugar seria então 

também presente no não lugar. E seria exatamente nessas passagens que a ideia 

do meio-lugar teria seu papel. O terreno é baldio, mas no momento que 

decidimos fazer um piquenique ali ele se torna menos baldio e a passagem se 

faz.161   

 

O não-lugar pode ser considerado como lugar-outro conforme indicou-se aqui. Se cada 

vazio é pleno de acontecimentos e marcado pela singularidade de uma jornada qualquer ( as 

sucessivas incisões na carteira, a intensidade das mesmas, os sentidos e direções...) cada traço, 

cada esquize de desejo e cada hecceidade faz o baldio da escola ser habitado por seres que ainda 

assim continuam rejeitados. 

A zona de vacância logo é preenchida por novas esquizes – a carteira escolar ou os 

muros da cidade são vazios e limpos, higienizados apenas na ficção purista de uma cidade ideal 

– talvez nunca tenha existido um vazio propriamente dito porque todo o vazio é de certa forma 

um “vazio pleno”, pelo menos o vazio da zona de vacância. Cada esquize pode ser considerada 

como uma espécie de atrator estranho na medida em que atrai para si uma outra esquize nada a 

ver com ela: totalmente heterogênea – um bom exemplo disso é a referência de Deleuze e 

Guattari, a propósito da obra de Proust, como vasos não comunicantes, peças de quebra-cabeças 

que não são do mesmo quebra-cabeça. Considerou-se que esquize é esquize de desejo. Isto 

                                                           
161 CARERI, F. Walkscapes. O caminhar como prática estética. Trad. Frederico Bonaldo. São Paulo. Editora 

G.Gili. 2013.p.10. 
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implica que se “o desejo resulta de uma montagem elaborada”162 cada esquize é parte de uma 

elaboração – uma engineering processual de altas interações. 

Um espaço quando se converte num espaço concentracionário faz irromper um desejo 

de periferia, ou seja, desejo de fuga, de transbordamento, de endredamentos, desejo de caos e 

destruição. 

 

tudo se passa na superfície em um cristal que não se desenvolve a não ser pelas 

bordas. Sem dúvida, não é o mesmo que se dá com um organismo; este não 

cessa de se recolher em um espaço interior, como de se expandir no espaço 

exterior, de assimilar e de exteriorizar. Mas as membranas não são aí menos 

importantes: elas carregam os potenciais e regeneram as polaridades, elas põem 

precisamente em contacto o espaço exterior independentemente da distância. O 

interior e o exterior, o profundo e o alto, não têm valor biológico a não ser por 

esta superfície topológica de contacto. É, pois, até mesmo biologicamente que 

é preciso compreender que “o mais profundo é a pele”163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 DELEUZE,G. Guattari, F. in op.cit. Mil Platôs. Vol. 3 pg. 93 
163 DELEUZE, G. Lógica do sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2007.p.10. 
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7- Locus, logos, esquize... 

 

Uma forma de pensamento precisa de um lugar que o torne possível. Por exemplo, o 

logos precisou da ágora para surgir.  

 

A relação da filosofia com o Estado não vem somente do fato de, desde um 

passado recente, a maioria dos filósofos serem "professores públicos" (embora 

esse fato tenha tido, na França e na Alemanha, um sentido bem diferente). A 

relação vem de mais longe. É que o pensamento toma emprestado sua imagem 

propriamente filosófica do Estado como bela interioridade substancial ou 

subjetiva. Ela inventa um Estado propriamente espiritual, como um Estado 

absoluto, que não é de modo algum um sonho, já que funciona efetivamente no 

espírito. Daí a importância de noções como as de universalidade, de método, 

de questão e resposta, de julgamento, de reconhecimento ou de recognição, de 

ideias justas, sempre ter ideias justas. Daí a importância de temas como os de 

uma república dos espíritos, de uma inquirição do entendimento, de um tribunal 

da razão, de um puro "direito" do pensamento, com ministros .da Justiça e 

funcionários do pensamento puro. A filosofia está penetrada pelo projeto de 

tornar-se a língua oficial de um puro Estado. O exercício do pensamento se 

conforma, assim, com os objetivos do Estado real, com significações 

dominantes como com as exigências da ordem estabelecida. Nietzsche disse 

tudo sobre esse ponto em Schopenhauer educador. O que é esmagado e 

denunciado como nocivo é tudo o que pertence a um pensamento sem imagem, 

o nomadismo, a máquina de [22] guerra, os devires, as núpcias contra natureza, 

as capturas e os roubos, os entre-dois-reinos, as línguas menores ou as gagueiras 

na língua etc.”164   

 

Assim, esta forma outra de pensamento – que até então chamamos de produção 

aberrante – pode ser compreendida como sendo favorecida por este território-hecceidade (o 

espaço-comum heterogêno é o território das hecceidades) O pensamento – produção – aberrante 

precisa também de um lugar e pode-se supor que as periferias, tais como são entendidas aqui, 

são lugares que favoreceriam o surgimento dessa forma de pensamento. Se as periferias 

realmente oferecerem essa condição, então elas seriam território-hecceidade e se opõem à 

“imagem do pensamento” em termos de esquizo-fluxos que, rompendo o limite do planejado, 

embaralham os códigos da arquitetura do pensamento. Esse baralhamento pode ser concebido 

como um desmonte, uma desconstrução efetuada por esta estranha forma de pensar, própria do 

território-hecceidade. Como sua marca é o devir, o pensamento é convocado a um começo 

constantemente, escapando, com isso, do sedentarismo das “imagens do pensamento”. Nessa 

                                                           
164 DELEUZE,G. PARNET,C. op.cit. p.13. 
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condição, o pensamento filosófico encontra condições de uma autoprodução e invenção 

contínuas. 

Ao se considerar a invenção conceitual como tarefa da filosofia, e, por outro lado, 

considerando também que o feltro urbano como intercessor para o pensamento favorece o 

pensamento acerca da relação Filosofia / Cidade, pode-se agora interrogar os modos como 

historicamente se estabeleceram relações entre a “arquitetura do pensamento e o pensamento 

da arquitetura.”  Afinal, “considerar a 'Cidade' já não é prolongar a filosofia, reintroduzir a 

filosofia na cidade ou a cidade na filosofia?”165 Com isso, considerando que o trabalho da 

filosofia “consiste em transformar em conceitos o exercício não-conceitual de pensamento 

existente nesses outros domínios”166 a tarefa assumida nessa travessia é a de enfrentar os 

desafios postos por essas outras formas de pensamento – formas estas, inclusive materializadas 

na forma da cidade - para dar continuidade à possibilidade do próprio pensamento filosófico. 

Em termos de arquitetura, as periferias - incluindo aí as favelas que mesmo nas regiões centrais 

das cidades, desestabilizam uma imagem de uma cidade ideal, planejada – as periferias 

tensionam o pensamento, forçando-o ao questionamento de seus fundamentos, sobretudo 

aqueles relacionados à longa aventura geográfica do pensamento racional e aquilo que poderia 

ser considerado um limite tenso do processo de dominação da natureza: a modernidade. A 

aventura geográfica do pensamento é uma expressão de extração deleuziana. Do mesmo modo 

como esse autor procura mostrar que todos os povos da Terra passam por aventuras geográficas, 

pode-se pensar que o próprio pensamento, em suas mais variadas formas e acepções, passa 

também por uma aventura geográfica que ao longo de séculos pode ser compreendida como o 

embate, ou a passagem constante, entre um desejo de sedentarismo (a identidade, a questão do 

ser, dos universais) e o nomadismo (os devires, os fluxos, o movimento, a diferença.) A ideia 

da aventura geográfica provém do destaque dado ao movimento de forças que atuam nos 

territórios do pensamento e na cidade. Isso significa que, de um lado, a Filosofia – que afinal é 

a modalidade de saber que nos interessa – é filha da cidade ao mesmo tempo em que a cidade 

será também fruto do pensamento, ainda que não seja um pensamento filosófico, ainda assim 

pode-se considerar pensamento, inclusive o pensamento de uma coletividade anônima, muito 

próxima daquilo que Levi-Strauss chamou de “pensamento selvagem” em que uma das 

características mais marcantes é a bricolagem. Essa forma de pensamento, no caso das periferias 

consideradas, refere-se a uma necessidade de sobrevivência. “A invenção não é privilégio do 

                                                           
165 LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. Trad. Teixeira Coelo Neto. Ed. Documentos. São Paulo, 1969. p.37. 
166 MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Zahar, 2009. 
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artista.” Diz Deleuze, e prossegue: também o pensamento não é privilégio do filósofo. Tanto o 

filósofo faz sua arte – a arte de inventar conceitos – como o artista, tem seu pensamento. Ainda 

nas pegadas de Deleuze e Guattari é possível continuar: invenção e pensamento não são 

privilégio de pessoas especiais. Um pensamento só ocorre se ele for forçado a isso. E as 

periferias das grandes cidades, como via periculosa, são territórios tensos onde a vida exige 

pensamento e invenção. Assim, o logos está para a cidade ortogonal assim como o pensamento 

esquizo está para as periferias. Dar voz a esse saber ocultado, recalcado, por meio da análise 

dos signos e acontecimentos é tarefa da crítica, tal como apontada por Foucault numa das 

definições da genealogia do poder:  

 

Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 

legitimados,  contra uma instância teórica que  pretenderia  depurá-los,  

hierarquizá-los,  ordená-los  em nome  de  um  conhecimento  verdadeiro,  em  

nome  de  uma ciência detida por alguns (...) Trata-se de uma insurreição dos 

saberes  não  tanto  contra  os  conteúdos,  os  métodos  e  os conceitos  de  uma  

ciência,  mas  de  uma  insurreição  dos saberes antes de tudo contra os efeitos 

de poder centralizadores  que  estão  ligados  à  instituição  e  ao funcionamento 

de um discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a 

nossa”.167                   

 

Existe um pensamento efetuado no modo de construir e habitar, no modo de caminhar 

e (re)quebrar, de abrir uma picada, descolar um atalho, dar uma fuga, riscar os ritmos do dia no 

tampo da carteira escolar, seguir os fluxos do devaneio na ponta do grafite. Esse saber, por mais 

que tenha sido recalcado pelos poderes, retorna sempre, e na sequência passa a ser novamente 

recalcado, calado, abafado, desqualificado, apagado; ou então é apropriado pela máquina de 

captura estatal e capitalística. A atitude crítica, a genealogia, tem por objetivo reativá-los e 

libertá-los da sujeição: 

 

A reativação  dos  saberes  locais  –  menores,  diria  talvez Deleuze – contra a  

hierarquização científica do conhecimento e  seus  efeitos  intrínsecos  de  

poder,  eis  o  projeto  destas genealogias  desordenadas  e  fragmentárias.  

Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da discursividade local, a 

genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, ativa 

os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade168  

                                                           
167 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução e organização de Roberto Machado. Rio de Janeiro: 

Edições Graal. 1979. p.171 
168 Idem. 
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A linguagem da bricolagem presente nas favelas e em outras gambiarras da vida cotidiana, 

é uma língua que tem como característica justo a subversão efetuada no modo de fazer. Pode-

se alegar que para que exista subversão é necessário o conhecimento e mesmo o domínio do 

cânone.  No entanto, o que está em questão é um agenciamento coletivo de enunciação -  uma 

voz coletiva, intensiva, que circula nos modos de habitar e construir, nos gestos e nos atos - que 

decorre de problemas concretos, reais, que afligem milhões de pessoas. O produto desse 

agenciamento coletivo de enunciação não é a obra de uma subjetividade criadora, isolada e 

genial. Trata-se, antes de tudo, do trabalho de uma coletividade anônima – ou talvez mesmo, 

do trabalho de uma multidão que erige, mediante problemas concretos, uma nova cidade dentro 

da cidade – ou que produz uma nova cidade torcendo a cidade que um dia a cidade foi. Pode-

se aventar que há sim uma subversão efetuada por um pensamento e que essa subversão procede 

por diferenciação, pela instauração de diferendos (a explicitação do diferendo pode ser tomada 

como tática de guerra pois visa a desconstruir a ideia segundo a qual todos tem igual direito à 

palavra, quando na verdade isso não ocorre, uma vez que, na arena política, vige um tipo de 

discurso que domina as normas jurídicas – que seguem por sua vez a formalidade desse 

discurso. Há regras para jogar no campo político, e essas regras foram ditadas pelos saberes 

hegemônicos – os alunos são livres para dar sua opinião, conquanto...) A bricolagem, como 

modus faciendi característico das periferias pode ser compreendida como enunciados coletivos 

das periferias que trazem à tona, na pele da cidade, o recalcado, o esquecido, aquilo que no 

projeto moderno ficou abafado. Quando as periferias, no agenciamento coletivo, enunciam justo 

o esquecido, suas práticas – aquilo que ela faz e enuncia – acabam por escovar a contrapelo 

essa história da arquitetura e do urbanismo, a história por trás dos planejamentos.  
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O bonde dos aberrantes: sobre a importância do caos na sala de aula. 

Encontrei-me com a garota às 5:30 da manhã, em frente ao prédio onde mora, num bairro distante 

duas horas do meu. A minha aventura tinha começado no dia anterior pois, como não havia 

possibilidade de chegar esse horário no bairro do Itaim Bibi, resolvi passar a noite no meio do caminho, 

num hotel barato do centro velho da cidade onde poderia me isolar e traçar algumas linhas. Às 5:30 da 

quinta-feira estou parado em frente ao prédio. Whatsapp: " olha pra cima". Olho. Ela me acena. Desce. 

Ainda está escuro e os sorrisos se misturam com a cara de sono de ambos. Nossa primeira aventura é 

o trem rumo à escola, no bairro do Tatuapé. Sinto uma ponta de ansiedade no ar, já dentro do trem - 

o que está por vir? - se tudo vai dar certo... Mas afinal estamos em movimento, cruzando a cidade de 

uma ponta a outra. Chegamos cedo na estação Tatuapé e nos sentamos nas cadeiras da plataforma 

de frente para o metrô, as pessoas ensimesmadas no vagão. Nesse momento a garota balança a perna, 

seus olhos seguem o vagão, ficamos quietos, olhando, olhando...Saindo do metrô temos o fluxo das 

milhares de pessoas que passam, o fluxo de alunos e alunas de mais de 10 escolas da região, muita 

gente jovem. Acabamos de passar a catraca e uma aluna me avista, faz questão de vir me 

cumprimentar, olha para a garota que segue ao meu lado, sorri, beijos. É o primeiro contato presencial 

entre alunas das duas escolas onde trabalho, escolas muito diferentes, bairros muito diferentes, vidas 

outras, distantes. Pouco tempo depois nos dirigimos para a escola, seguimos aquela marcha de alunos 

e alunas, um mundo de diversidade. Paro numa lanchonete de esquina, onde tomo café todos os dias 

ao passo que assisto os alunos e alunas passarem com suas mochilas e cabelos coloridos. Ela não para 

de sorrir e vez por outra noto que suspira profundamente... " Fabes! A gente vai se atrasar!" De fato, 

faltavam dois minutos para as sete horas da manhã.  

Corredores cheios, gente falando alto, os abraços e beijos que me cercam como todos os dias, a garota 

continua sorrindo e quando eu paro pra conversar com os alunos e alunas ela se apresenta e 

cumprimenta a todos e todas. Sala de aula - 2 C - eis o motivo de estar às 5:30 no Itaim Bibi: eu não 

perderia este encontro por nada, esta sala que se dispôs a ficar comigo várias vezes muito depois do 

horário. Estou feliz. Trabalhamos muito para que este dia chegasse, a menina, sobretudo, sabia que 

não se tratava de uma chegada repentina e ponto. Não. Foi um ano de trabalho. Ouvindo relatos, 

acompanhando, descobrindo, desdobrando, lendo, estudando. E nós finalmente ali diante daqueles 

alunos e daquelas alunas. Ela se apresenta e a princípio sentimos todos uma ansiedade do que será 

agora, então. Eu começo a aula, tendo muita coisa em vista, mas sobretudo as ocupações das escolas 

pelos alunos e alunas. E por aí a conversa segue. Quero acreditar que a menina chegou num momento 

especial, onde o protagonismo está a mil por hora. Mas em meio às questões urgentes, outras questões 

que poderiam soar nada a ver mas que na verdade eram, talvez, as mais potentes ali: " você veio como? 

De metrô?" "na sua escola acontece isso?" "tem gente feia lá?" E tantas outras perguntinhas que foram 

se misturando num emaranhado de gritos e risos, gente falando tudo junto numa grande várzea de 

afetos e curiosidades... Eu olhava para aquela cena maravilhado doido pra saber se eles estavam se 

dando conta de que ao se perguntar sobre a menina que veio do outro lado da cidade, sobre a escola 

dela, cada um, cada uma, ali, começava a pensar sobre si mesmo e sobre o território que ocupava - 

ops! Ocupar?? Sim, pois foi isso que de repente surgiu naquele caos que é a sala 16: " se a gente prestar 

atenção vai ver né... Que esta sala (a sala 16 ) já é uma ocupação faz tempo..." Ali foi um dos momentos 

mais belos do ano e da minha carreira - sim, do meio da confusão de ideias a Barbara explode com essa 

ideia, pois segundo ela, a ocupação dizia respeito ao direito à voz, à participação, ao respeito  - os 

demais pareciam concordar - um jeito de fazer as coisas tal que não existia "um professor acima dos 

alunos" - daí mais uma vez surgiu o tema da amizade (um tabu quando se trata de educação) amizade 

entre professor e alunos e alunas. Deixei com que falassem, mais uma vez. E a garota exaltava uma 
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competência do pessoal ali: " vocês falam muuuito! E isso é bom! Todo mundo quer participar!" E a 

Clara parecia estar no lugar exato pois também não parava de falar. Uma explosão de palavras e 

afetos: " isso é muito bom... É muito bom... As pessoas... Elas se tocam! Elas se abraçam a todo 

momento..." (eu não vou falar em nome da Clara... Depois ela vai fazer o relato dela)  

A conversa está séria, eu estou com o coração acelerado (minha pressão devia estar alta em dado 

momento porque eu cheguei até ver aqueles pontinhos prateados de quando a gente vai desmaiar 

hahaha) Eu quero saber por que nossa sala, segundo a Barbara, poderia ser considerada uma 

ocupação.... " porque a gente está aqui porque quer, e não por obrigação!" E a mistura de gente ali: 

gente do terceiro ano, de outros segundos, gente de outra escola! " fala do seu namorado!!" " como 

você conheceu ele??" - gente! Olho para um lado e para o outro e o caosmos de pensamento e afeto 

me atropela - "a gente tinha que ocupar essa escola também!" ..." Ele é espanhol, mora nos EUA 

agora..." Mas vocês não acham esse encontro um ensaio para a invenção da vida?” E quanto mais as 

pessoas falavam mais perto elas chegavam umas das outras: " ninguém escuta o que o jovem tem pra 

dizer ... agora toma!" - "é por isso que essa sala é uma ocupação faz tempo, aqui a gente pode ser a 

gente!" De repente, a Taís me dá um abraço forte e não solta mais! Eu agradeço, descubro que o abraço 

pode ser um lugar onde a gente respira. Quero que todos falem mas que entendam também as diversas 

linhas que atravessam a sala - "peraí...! O cacete! Vamos conversar todo mundo... Antônio fica quieto!"  

Mas a potência daquela máquina que gira, roda, aquece a escola e agita a máquina que cada 

um é naquela manhã, aquela mecanosfera (uma máquina feita de máquinas) ela está a todo vapor, 

feito uma usina de partículas loucas: ela é tão forte que ao contar sobre o Jaime, como a Clara e ele se 

conheceram, os olhos brilham, um novo território é traçado (as pessoas mudam de lugar para ver e 

ouvir melhor, carteiras são arrastadas e o calor se faz mais forte) Política, escolha, futuro, 

desigualdade. Todo mundo atento e encantado com a bela história de amor da menina do... - ninguém 

mais queria saber o nome da escola x - era a Clara que estava ali diante deles. E era tão, mas tão 

potente a força que circulava ali que o Jaime passou a estar ali também!  Pega o celular, WhatsApp:           

" Oooiiii Jaime !!! Todo o corpo falando com o menino espanhol que mora em Miami e a namoradinha 

ali na minha frente... Gente! Para tudo! Olha para a cara e o brilho e o sorriso e o amor estampado no 

rosto da Clara ouvindo o namorado de longe que queria estar junto conosco ali!” Eu me pergunto em 

silêncio, então, meio sem fôlego: " será que é muito difícil dar uma chance para esse amor todo no qual 

eles acreditam...?" Quando me dou conta eles e elas estão se rachando, se divertindo com os relatos ... 

Das tretas!! Meu Deus! Vocês estavam falando de amor e agora é treta! “E é isso: a gente fala na cara 

mesmo! Não gostou pega eu! - " e não é isso que estão dizendo para o governador os alunos e alunas?  

estão muito alegres - "vamos para o intervalo com a gente Clara - mas que pena que hoje acho que não 

vai ter briga..." Outra aluna me surpreende com mais um abraço, perdi a conta da manhã, são muitos, 

e são todos top. Fim da terceira aula. Ainda são 9:30 da manhã. Ainda falta o resto do dia, até ás 

18:20...   
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8- Despotismo concentracionário vs. Corpo-comum heterogêneo 

 

Você tem que criar um corpo, se quiser sobreviver. Mas tem de primeiramente 

desfazer o seu – é como se este imperativo fosse dito para todo aquele que adentra a escola – 

ou as zonas aberrantes e estranhamente familiares da cidade.  Daí a necessidade de saber ler os 

signos do grande corpo (espécie de corpo pleno da escola). A partir desta leitura, deste 

experimento, no corpo e com o corpo, os alunos sobrevivem estabelecendo alianças – que no 

mais das vezes são alianças demoníacas e não alianças celestiais de mão única, propostas pelos 

detentores da verdade celestial – ou dos urbanistas do estado.169 

Os jovens, na cidade ou na escola, nos becos e vielas, constroem um corpo-comum170 

heterogêneo, onde cada qual tem sua cota na diferença. A criação do corpo-comum heterogêneo 

produz o avesso da aliança celestial, ou seja, produz uma aliança bestial e demoníaca: ao invés 

de evolução, a involução criadora (traço do devir-animal. ) Fazer um corpo, é fazer como que 

uma segunda natureza ( marcar o corpo com tinta, no trote – um batismo: marcar e ser marcado) 

Chega-se assim ao postulado de um corpo-comum heterogêneo como corpo disjunto 

donde as esquizes se agitam como loucas de um lado para outro, em todas as direções e 

velocidades – o grande inconsciente maquínico – corpo que “já não designa uma pessoa mas 

singularidades, agentes de produção evanescentes.”171 O corpo-comum heterogêneo pode ser 

compreendido como “encarnação” da síntese disjuntiva e das hecceidades em esquizes – seria 

a dimensão material desta, afirmando termos disjuntos, através de toda sua distância, sem 

limitar um pelo outro, nem excluir um do outro.  

Assim, integramos em nosso corpo os signos que o mundo nos acena e, através 

de sua expressão, os incorporamos a nossos territórios existenciais. Nesta 

operação se restabelece um mapa de referências compartilhado, já com novos 

contornos. Movidos por este paradoxo, somos continuamente forçados a 

pensar/criar, conforme já sugerido. O exercício do pensamento/criação tem, 

portanto, um poder de interferência na realidade e de participação na orientação 

de seu destino, constituindo assim um instrumento essencial de 

transformação da paisagem subjetiva e objetiva.”172  

                                                           
169 Eduardo Viveiros de Castro cita as técnicas usadas pelos índios para fazer um corpo: “ adornamentos, marcas, 

tatuagens, incisão, pinturas, tudo para fazer um corpo que é diferente o suficiente da base geral da humanidade ou 

alma.” In  Agenciamentos.  
170 O corpo-comum (a expressão foi tomada de empréstimo de Deligny; Deleuze e Guattari aproximam-na do CsO 

– e ela poderia ainda ser aproximada do conceito de multidão.)  

171 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. op. cit. O Anti-édipo. p. 107.  
172 ROLNIK, S. Geopolítica da cafetinagem. Disponível em: 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Geopolitica.pdf. Acessado em 27/06/2016. 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/Geopolitica.pdf
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Assim, o corpo de cada jovem que chega a escola traz consigo a pletora de signos 

integrados – são estes signos que são reelaborados e incorporados aos territórios existenciais.  

 

 ...eles ensinam o que é essencial mas elas não deixam a gente descobrir...mas 

eu acho que isso é por conta que eles precisam que nós sejamos robôs... eu acho 

errado mas... sei lá a gente podia fazer uma revolução com isso, porque isso a 

gente já sabe, mas ninguém se movimenta, ninguém se mexe... isso errado, isso 

é mais errado do que eles estão fazendo com a gente (...) digamos que a gente 

tá na escola mas ao mesmo tempo a gente lá fora, a gente traz coisa lá de fora, 

a gente tem ideias aqui dentro e depois a gente manda pro mundo, só que mais 

aperfeiçoado...” 173 

 

Lançados novamente no mundo eles se reencontram, se chocam, afetam uns aos 

outros: a carteira escolar junta o mais abstrato e o mais concreto – matéria e delírio se 

concatenam na produção deste corpo-comum, mostrando como é possível pertencer a um outro 

lugar (heterotopos) a uma outra sociedade, uma outra cidade, viver uma outra parte de si mesmo 

transbordando os limites do corpo social. Um outro está dito no não-dito e faz olhar o não-dito 

no dito em nós. O sujeito desse processo nunca se autonomiza por si só e pode ser que em 

determinadas situações o próprio sujeito se converta numa hecceidade.  

Os dispositivos (pano, cartas e cinema) se mostraram eficazes na liberação deste 

objetos que uma vez deixados à própria sorte tornam-se ingovernáveis:  viva e múltipla, a 

profusão de signos reconfigura a sala de aula a partir da introdução de partículas (esquizes) do 

fora que fazem implodir o espaço concentracionário despótico. Os sujeitos desse processo já 

não podem ser confundidos com meros sujeitos dos processos escolares, não podem ser 

reduzidos apenas a uma individualidade porque não se pode, assim, concebe-los sem as coisas 

que são parte do corpo-comum: a mochila, a bandeira e a máscara negra do Samuel, os cadernos 

e adornos, o shortinho e o decote das meninas, o telefone celular, os bits e as moléculas postas 

em interação e circulação. A subjetividade é uma síntese disjuntiva, ou seja, tudo aquilo que 

não é monolítico: não é monoteísta, não é monossilábico, não é monólogo. A opção pela palavra 

monólito não é à toa: monólito significa “monumento ou obra constituída por um só bloco de 

pedra”. É a imagem do um e da concentração. Assim, de um lado, se encontraria o despotismo 

concentracionário, essa espécie de monólito. De outro, a síntese disjuntiva, materializada nos 

signos do corpo-comum heterogêneo. 

                                                           
173 Estudante do Ensino Médio, durante a aula. Gravação. 
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Despotismo concentracionário vs. Corpo-comum heterogêneo. Será que isso pode ser 

compreendido como uma agonística do dissenso? Insistir no dissenso é recusar, de certa forma, 

o consenso: não estaríamos pedindo para que um ou outro pólo tivesse razão, mesmo porque, 

cada qual tem sua lógica e parece que ambas funcionam e que o que chamamos de educação, 

ou formação se dá, justo, no dissenso – ou no diferendo, na passagem de um ao outro, nas 

formas de imbricação – o estranhamente familiar é também estranhamente imbricado: a 

formação está imbricada na cidade e a cidade imbricada na escola, mesmo quando para isso 

seja necessária a afirmação dos avessos como componente fundamental da superfície. O 

monólogo pode ser índice de despotismo concentracionário - ou dispositivo fascista da língua.  

O despotismo concentracionário, centrado no logos, através do qual impõe sua aliança 

celestial, age impedindo (ou regulando) a heterogênese do espaço-comum. Colonizador, não 

está interessado no que acontece em sala de aula, ou na esfera dos sonhos, no campo dos 

desejos, anseios e aspirações – em nada se interessa pela utopia – mas se interessa, isto sim, 

pelo reino celeste da palavra e do cálculo, das fórmulas, ordens, das regras da tradição 

falogocêntrica – enquanto isso as subjetividades escapam por todos os lados, como legião, 

fazendo alianças demoníacas que não param de ser conjuradas por todos os lados ao passo que 

se compõem com as esquizes as mais absurdas e inúteis.  Ocorre que legião, este demônio, usa 

e abusa de seu poder de diferenciação – de se transmutar, fazer uma coisa virar outra, inclusive 

o pensamento, afim de criar vias na qual a vida e o desejo possam circular. Uma tal aliança 

coloca em circulação justamente aquilo que, por ser revolucionário, ameaça as forças reativas 

que impedem a retomada do processo. Esse despotismo pode ser compreendido como os 

impedimentos, a inibição do desejo, das potencialidades, do poder vital, a inibição da 

experiência em nome da conservação das formas da tradição e que separam, constantemente, o 

corpo daquilo que ele pode. 

Observamos que a rua, no entanto, tem proporcionado exatamente a circulação de 

forças. O que dizer de uma geração que, tendo sofrido no corpo e na alma todo o poder da 

repressão, de repente se encontra com uma outra geração em que o desejo, o afeto e as pulsões 

passam ao primeiro plano? Quando, literalmente, os jovens estão esfregando a bunda na cara 

dos mais velhos? 

A agonística se dá então entre um corpo que é imputado ao jovem e um corpo que 

estes passam a produzir – o corpo de cada um mas também o corpo-comum. De um lado, o 

corpo que deve se submeter às funcionalizações específicas da economia social e familiar, com 

seus órgãos organizados segundo o que deles se espera, um corpo no qual estão inscritos 
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inclusive os axiomas do capitalismo, sobretudo quando se fala em capitalismo estético e 

cognitivo; por outro lado, um corpo endiabrado, que não para de fazer experimentos, novos 

acoplamentos e conexões.  

A sala de aula se converte assim num plano de forças e nos coloca diante de uma série 

de agenciamentos, ativos e reativos, uma encruzilhada que favorece tanto movimentos reativos 

de normatização e conservação de formas, quanto movimentos ativos de produção de 

singularidades. Assim, os dispositivos criados abrem a sala de aula para algo que antes não 

percebíamos, algumas coisas já estavam lá, presentes em seu plano de composição – não está 

dado em palavras mas está aí (ou está em palavras que “não servem”, palavras que não 

queremos ouvir, ou ainda, nos desenhos que são considerados “bons” mas que não estão no 

lugar certo.) O mundo que ali se vive no corpo-comum heterogêneo é presença viva no corpo 

de cada um. Cada corpo enquanto experimento de si e da imensa máquina na qual está imerso 

e a qual ajuda a fabricar, é risco próprio e risco de grupo. Estar na escola, em sala de aula, é 

viver perigosamente, expor-se ao perigo de ser triturado das mais variadas formas, ser virado 

do avesso até que uma nova maneira de sentir (afecto) e uma nova maneira de ver (percepto) e 

de pensar (concepto) advenha.  

Na travessia do beco, entendido como uma sala de aula a céu aberto, ou na sala de 

aula, entendida como cruzamentos de becos de pulsões e afetos estranhamente familiares, o 

pensar, sendo criação e não explicação (nem representação, nem ilustração) consiste no trabalho 

de mergulhar no caos – ou no inferno – e dar forma a isto tudo que é real e que no entanto não 

ganhou corpo. Talvez, a criação do corpo-comum seja um primeiro estágio desse procedimento 

de criação do pensamento. Trabalhando a partir deste corpo-comum que aparece, pode-se 

seguir, agora, na atividade de criação de conceitos, perceptos e afectos. Para além da unidade, 

a pletora de fragmentos presentes tanto na escola quanto na cidade atual pede que se as pense 

não mais em termos de uma unidade estática, identitária, essencial, mas a partir de uma 

energética das relações que se passa entre os fragmentos – o neuromagma seria esse imaterial 

em movimento e que entra na composição do mundo material, uma cidade que não pode mais 

ser pensada sem que se leve em consideração essa dimensão imaterial, que não reconhece 

muros, fronteiras, bordas, continentes e que coloca em conexão cidade e escola no corpo-

comum heterogêneo.  

Neste sentido, não é um portão ou um muro que vão interromper o fluxo das produções 

aberrantes. Muito pelo contrário, podemos pensar numa espécie de contínuo heterogêneo. Já 

que se trata sempre de corte e fluxo, os portões e muros são máquinas de cortes, dispositivos 
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do Estado visando conter, o máximo possível, as pulsões. Ocorre que a atualidade possibilitou 

a emergência de novos dispositivos que burlam o sistema das fronteiras. Com os dispositivos 

eletrônicos – sobretudo os celulares e a internet móvel – uma nova história se inscreve. Eles são 

dispositivos de captura e distribuição do neuromagma – responsáveis pela interação entre bit e 

molécula (hormona)  

 

9- “Estou maravilhada.” (Para a Taís Suede – in memorian.)  

 

Ela sai de casa muito cedo. Cidade Tiradentes é longe pra caramba. Na manhã do protesto 

em Itaquera, marcamos de nos encontrar no metrô, mas ambos nos atrasamos. Espero sinal dos 

alunos e alunas, que no dia anterior pareciam empolgados. Ninguém aparece. Olho para a tela 

do celular. A Tais me chama. Está vindo mas ainda demora e ela não sabe onde está, não 

conhece esta quebrada, o trânsito está um caos neste dia - trens parados, milhares de 

trabalhadores na mão. E vai ficar pior, pois os alunos vão parar o centro de Itaquera. São 8:30 

da manhã. Poucos alunos e alunas, todos porém muito animados - então eu vejo a Tais surgindo. 

Ela me sorri e estende a mão. Ela me abraça e a primeira coisa que reparo é em sua maquiagem, 

no cabelo bem cuidado e no sorriso.  

Caminhamos em direção às vias a serem bloqueadas. Olho para a Tais que olha tudo com 

atenção. É sua primeira vez num protesto, ela veio escondida do pai e eu sei disto. Caminhamos 

lado a lado. Uma selfie com parede pichada ao fundo. Confiro o resultado da foto e noto que já 

se passaram muitos anos desde o "Fora Collor", minha primeira vez. Apesar dos anos passados 

e desta mecha de cabelo branco emaranhada eu me sinto vivo, afinal, é de manhã, muitos 

preferiram continuar dormindo e eu estou entre eles e elas. Eu e a Tais estamos na rua, junto de 

outros e outras que reconheço de vista. (sim isto foi uma alfinetada em quem na véspera deseja 

a revolução mas perde feio para a garoa e o travesseiro - tudo bem se vc acordar um pouco mais 

cedo você pode comer teu sucrilhos! - Hay que endurecer...)  

As vias são ocupadas em frente ao terminal que neste dia louco está mais lotado que o mais 

lotado dos dias. Não tem arrego! A população assiste, os carros buzinam, cadeiras na rua, gritos 

de apoio vindos do terminal de ônibus. A Tais então sorri e diz: "estou maravilhada". Os carros 

estão parados e uma senhora grita para que os carros passem por cima dos jovens:" mata! Passa 

por cima e mata!" Eu e a Tais rebatemos a senhora, mas não adianta, insiste: os carros devem 

passar por cima. Mãos dadas, agora a Tais já se encontra entre eles e elas. Eu ando pelo meio 
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dos carros e motos, os olhos como os olhos de um cão. Eu sou matilha. Sinto saudade do meu 

cachorro, que partiu mas deixou este saber olhar, atento, à espreita: um carro ameaça acelerar e 

eu entro na frente, olho para o motorista, levo a mão no peito e olho na bolota dos olhos, como 

aprendi com os cães e os moleques e as mina da quebrada -  ali tem um diferencial, somos 

manos ( estou pensando na diferença do povo de junho de 2013 ) aqui eu reconheço os gestos, 

os gritos de guerra, o jeito de rir, a insolência e a ginga: são meus alunos e minhas alunas - não 

são - mas são. Tais? Olho para os lados e a vejo de mãos dadas, segura o celular numa delas e 

consegue digitar mesmo fazendo parte do bloqueio. Alguém na multidão grita: "Professoooorrr 

deixa eu passar!!" Não sei de onde vem a voz. A Tais continua teclando. Chega o primeiro carro 

de polícia e o policial já desce combo spray de pimenta. Sou detalhista, um obcecado por 

detalhes: eu vejo o dedo indicador do policial se movendo e alisando o spray. O policial para 

bem na minha frente. Aprendi com meus cães: não olhe direto nos olhos quando estiver em 

desvantagem, estufe o peito e olhe adiante, como que para o infinito. Se possível sorria para 

uma paisagem imaginária, afinal, vc está na rua porque quer mudar o mundo e no fundo você 

sabe inventar um outro melhor. Taís? Mas ela não larga o celular ! Então eu chego até ela é digo 

para tomar cuidado pois a polícia está chegando. Eu sei que hoje vai dar merda. Preciso protegê-

la. (adrenalina, meu rosto está fervendo, uma mistura de alegria e ansiedade - autoavaliação no 

meio da rua: minha idade, minha carreira, meus sonhos, meu desejo, meu devir-revolucionário... 

Eu me lembro da Clara: a revolução é aqui.) No meio da minha avaliação um cara sai 

desesperado dizendo que tem uma entrevista de emprego e que vai passar - e ele passa! O carro 

esbarra em mim, quase sou atropelado, ele realmente ia atropelar as pessoas, eu entre elas. 

Todos gritam, alguns tomam as cadeiras e arremessam contra o carro, eu entre elas. Sou tomado 

de fúria. Olho para o lado e mais carros de polícia chegam. Procuro pelo cara da mochilinha, 

aquele policial que segura as bombas. Eu me afasto e vou para o canteiro. Os policiais me olham 

e uma mulher resolve me encarar pra valer. Eu fixo meus olhos na minha aluna e ponto. Ignoro 

o olhar que segue me queimando. Então acontece o que os cães farejadores já sentiam: o policial 

aponta para dois jovens e resolvem acabar com o bloqueio. O policial vai em direção ao menino 

e à menina e arranca a cadeira da barricada. Coisa de vinte segundos, talvez menos, o bolo está 

feito. Tais? Justo neste momento eu a perco de vista. Um rapaz está no chão. Cassetetes. Gritos. 

Braços e pernas na calçada. É então que vejo a Tais em cima do banco, muito próxima do 

tumulto. Eu corro em direção a ela. Uma outra garota puxa ela do banco. Estou atravessando a 

rua e o policial borrifa a esmo o spray de pimenta. A nuvem atinge os olhos da minha aluna que 

está no protesto pela primeira vez. Ela fecha os olhos e não consegue andar. Está no meio da 

rua e com a correria os carros começam a avançar, inclusive em direção a ela. No exato 
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momento em que ela ameaça levar as mãos aos olhos eu chego seguro suas mãos e a abraço: " 

vem! Não toca nos olhos!" Ela está tossindo. Meus olhos começam a arder mas não posso fechá-

los, temos de atravessar a rua. Lágrimas. Paramos no canteiro central, rodeado de rua e carro 

por todos os lados. Um policial avança dando cacetadas a esmo e no vazio. Ele procura por 

alguém. De repente ele me vê. Eu continuo abraçado à garota só que desta vez eu encaro o 

policial. Sinto que há uma brecha, atravesso a rua entre os carros e do outro lado da rua uma 

menina desmaia. Sinto cheiro de vinagre: aqui! Leite de magnésia. Respira! "Que horrível 

professor!"  

Olho para os olhos da minha aluna: a maquiagem negra escorre, olhos negros, o leite de 

magnésia, branco, seca em seu rosto. Aqui eu tenho o pensamento mais esquisito que se poderia 

ter. Penso que ela acordou muito cedo, imagino ela se maquiando, todo o cuidado consigo 

mesma. Ela chora sem querer, a maquiagem está borrada e eu tenho a sensação de que aquela 

foi uma espécie de iniciação, uma nova geração está aí para seguir, para dar continuidade à 

invenção de um novo mundo. Meus olhos ardem, minha boca está seca. Ela está bem. 

Caminhamos para dispersar a aglomeração... quando olho para ela novamente percebo que em 

poucos minutos, Taís recompôs a maquiagem e segue tentando entender... Apesar da pimenta... 

Há encanto no ar que respiramos. 
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O “corpo vibrátil” é a potência que tem nosso corpo de vibrar a música do 

mundo, composição de afetos que toca em nós ao vivo. Nossa consistência 

subjetiva é feita desta composição sensível, criando-se e recriando-se 

impulsionada pelos pedaços de mundo que nos afetam. O corpo vibrátil, 

portanto, é aquilo que em nós é o dentro e o fora ao mesmo tempo: o dentro 

nada mais é do que uma combinação fugaz do fora.174   

 

A errância através das produções aberrantes permite que se experimente a escola não do 

ponto de vista dos planejamentos e currículos, planos, programas, estatísticas e resultados. É 

um outro modo – metodologia, se se quiser – de escutar a escola. Apresentar rotas pouco ou 

nunca exploradas pela maioria dos professores... misturando aos materiais supostamente nobres 

da educação, materiais e matérias infames, imagens e bobagens, objetos vivos e desprezados no 

cotidiano, tranqueiras esquecidas num canto qualquer. Os procedimentos de escuta adotados 

acabam por libertar o que nos olha, coisas inertes que se descobrimos pulsantes e vivas. Libertar 

as coisas que nos olham da inércia das capturas instauradas nos espaços concentracionários, 

muita vez reduzido à racionalidade e à lógica do capital. O espaço concentracionário se converte 

num espaço de reclusão em que, ainda, se pretende o anestesiamento diante da profusão de 

afetos: ao invés do nomadismo, o sedentarismo de uma identidade que busca se identificar com 

imagens prévias do pensamento, do mundo, de si – a escola e os padrões urbanos seriam então 

representações de um suposto original dado de antemão e ao qual deveríamos nos adequar. Sob 

a perspectiva do nomadismo, o estar na escola poderia ser compreendido como a 

experimentação de modos de apreensão dessa pulsação – ou vibração - cujas lógicas, distintas 

e irredutíveis, forçam o pensamento a pensar mais, ou de novo, a cada vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174ROLNIK, S. Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Ligia Clark. Disponível em:  

http://docplayer.com.br/15771195-Molda-se-uma-alma-contemporanea-o-vazio-pleno-de-lygia-clark.html. 

Acessado em 27/06/20167 
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Você será organizado, você será um organismo, articulará seu corpo — senão 

você será um depravado. Você será significante e significado, intérprete e 

interpretado — senão será desviante. Você será sujeito e, como tal, fixado, 

sujeito de enunciação rebatido sobre um sujeito de enunciado — senão você 

será apenas um vagabundo.”175 

 

Caminhar, errar, traçar, vagar pelos espaços não oficiais da cidade ou da escola – e nessa 

extravagancia, encontrar as aporias, injunções, contradições, armadilhas de si mesmo -  exige o 

risco de se entrar num estranho devir que poderia ser confundido com o contrário do ofício de 

professor: devir-vagabundo. Vagabundear pela escola atrás de garatujas e ranhuras pode parecer 

um desperdício, uma perda de tempo, um contrassenso pedagógico na era das matrizes de 

habilidades e competências. Nestes traçados estão algumas das “passagens” mais intensas do 

feltro urbano: onde vagam, como ciganos, os afetos e o desejo - nas sombras, nas quebradas 

que se pede sejam evitadas mas que, por necessidade das sobrevivências, não se pode evitar. Se 

algo se esconde nas brechas, nos interstícios, no não-lugar presente no lugar, nos restos, gangas 

e refugos, isso atesta que uma outra cidade existe nesta cidade asséptica. Uma cidade móvel, 

sem fronteiras – os habitantes trafegam de uma extremidade a outra sem sair do lugar. É possível 

ser nômade sem sair do lugar e, justamente por isso, cada um que caminha nos lugares do não-

lugar, ou viaja sem sair do lugar, torna-se um jogador-go na cidade e seus lances são como que 

microfilamentos do feltro – estes que diferentemente de um tecido, não ocupam um ponto fixo. 

Os princípios e regras só podem ser apreendidos na sequência de lances, no fluxo, na própria 

errância, no nomadismo. O feltro urbano é todo atravessado de resistências e redes de 

sobrevivência, máquinas e válvulas de escape. Todo aquele que faz rolê pelo feltro urbano 

cultiva ervas daninhas.   

 Nesta errância pelas produções aberrantes, coloca-se também a pergunta sobre como se 

deslocar não apenas como sujeito mas: como se deslocar de modo tal que a errância favoreça 

todo um processo de dessubjetivação que dê lugar a um sujeito coletivo. Ao apresentar essas 

produções aberrantes recolhidas na errância dos becos e quebradas da escola, por exemplo, 

espera-se confrontar o educador com formas, dizeres, afectos, pulsões, pensamentos que 

afrontam os contornos do que é a sala de aula e a escola – bem como os contornos do que é ser 

professor - assim como pode afrontar também os contornos do que é o periférico na cidade, a 

dimensão formativa desta. Não se trata da visão capturada e significada deste ou daquele sujeito, 

mas de algo que se passa entre: as vibrações, os stacattos, os pizzicatos, as intensidades, as 

forças que já não pertencem mais nem a quem traçou tampouco a quem supostamente descobriu, 

                                                           
175 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs, vol. 3, São Paulo, Ed. 34, 1996, p. 21-22. 
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ou antes avistou uma produção. Isso pode ser aproximado do corpo-sem-órgãos, do conceito de 

corpo-vibrátil, do comum... mas não é precisamente nenhum destes conceitos. Por isso, optou-

se aqui pela expressão corpo-comum-heterogêneo.  

Essa cartografia da produção aberrante convoca, então, a uma vagabundagem: atitude 

extravagante de perder tempo com os resíduos, ser contaminados e afetados por eles a ponto de 

ser transformados – e quiçá transformar o curso de uma aula, ou de um projeto – pela vida 

presente e pulsante nestes objetos – que aqui chamamos de esquizes. Olhar e escutar a isso tudo 

convoca a todos e qualquer que estiverem à espreita, a um processo de diferenciação constante. 

Trescorrer becos, quebradas e perigos, a travessia do beco e a sobrevivência no inferno são vias 

periculosas. Percorrer esta via nos coloca diante do perigo do encontro com uma alteridade 

radical, que pode ser tudo aquilo que evitamos ao longo de uma vida. Tudo aquilo que possa 

nos virar do avesso: o avesso desta ou daquela educação, deste ou daquele modelo de família, 

desta ou daquela classe social, dos modos de habitar, dos modos como até agora se viveu. A 

travessia do beco é a via periculosa que pode promover o encontro com uma alteridade 

dissenssual: o encontro com o outro que ao invés de afirmar minha identidade me coloca em 

dissenso comigo mesmo e quiça promova não um encontro comigo mesmo mas um encontro 

com um outro em mim. É preciso mal se entender consigo mesmo, percorrer a via periculosa e 

embarcar naquilo que Oiticica chamou de Delirium ambulatorium... Vagabundos talvez sejam 

todos aqueles que, sem comunidade, ziguezagueiam de uma fenda a outra, de beco a beco.   

Trescorrer riscos permite cartografar esses processos aberrantes que assinalam outros 

usos do espaço, outros modos de ensino e aprendizado. Há determinados estados a que somente 

a experiência do perigo pode dar acesso. Essa caminhada favorece a descoberta de uma outra 

escola, bem como de uma outra cidade estranhamente imbricada na cidade formal-sedentária. 

E por que a escola evitou até hoje tais produções? Poderíamos arriscar a dizer, com Careri, 

que " o medo de atravessar a zona, o medo de caminhar nesses espaços opacos, lisos e nômades, 

na verdade seria o medo desse encontro com a alteridade radical, e que o caminhar é um 

caminho para esse encontro, quase sempre dissensual é conflituoso."176  

 

 

 

 

                                                           
176 CARERI, F. op.cit. p.14.  
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10- Ocupar e resistir: o intempestivo na cidade e na escola  

 

O acontecimento pode ser definido, de maneira sucinta, como aquilo que não se repete, 

que é da ordem do intempestivo, da novidade, o fora da série, o imprevisível, a singularidade 

que irrompe em meio a regularidades e continuidades. Ora, assim definido, como o 

acontecimento não seria um problema mediante o conforto gerado pelo senso comum e pelo 

bom senso? Mediante a série de eventos categorizáveis e, portanto, passíveis de serem 

controláveis, mensuráveis, qual seria o efeito de um acontecimento em sua singularidade 

quando passamos a compreendê-lo como um perturbador da ordem e da regularidade, aquilo 

que suspende a imediaticidade da compreensão do que é uma escola, uma cidade e da relação 

entre elas? O acontecimento pode ser compreendido como o intempestivo que surge, irrompe 

no meio de uma série e que a coloca em crise – ou antes – coloca em crise o modo como 

aprendemos e nos habituamos a pensar a história, o mundo, a vida – e a educação. O que 

significaria pensar a escola a partir dessa perspectiva em contraposição àquela em que a escola 

é pensada como tendo seu lugar pré-fixado na cidade?  

 Em se considerando o acontecimento, a escola e a cidade teriam de lidar com situações 

em que determinados acontecimentos irrompem, isto é, lidar com a questão do aqui e agora, 

com os acontecimentos em ato, no momento em que ocorrem e não como entidades perenes, 

eternas, universais e que por isso mesmo seriam válidas para todos os tempos e lugares. Pensar 

a relação entre escola e cidade a partir dessa perspectiva para ver o que acontece seria um 

procedimento próximo daquilo que Foucault chamou de evenementalisation, prova de 

acontecimentalização. Isso significa, por exemplo, submeter a evidência do lugar-comum 

atribuído a essa relação escola-cidade a uma crítica em que esta relação não seja mais tão 

evidente e que, portanto, por trás daquilo que se pressupõe evidente, se revelem toda uma série 

de outros fatores presentes. Ou seja, evenementalisation busca promover uma ruptura para com 

essa evidência, por meio de um trabalho de anamnese. 

Deste modo, em se considerando as ocupações de escolas como irrupção do 

intempestivo, na escola e na cidade, entram em jogo os movimentos, os processos e forças que 

afastam a cristalização como que imediata do sujeito, da escola, do pensamento e da cidade – a 

opção pela perspectiva do acontecimento requer não apenas uma demora que se faz necessária 

e exige perda de tempo – mas também, convoca a uma errância pelas vias periculosas da 

desconstrução. Assim, ao invés de dar continuidade a imagens prévias do que sejam a escola, a 

cidade, o jovem, o saber – observa-se que os lapsos, pausas, as vacâncias, os becos e vielas do 
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pensamento, da cidade e do sujeito operam na produção daqueles vacúolos de não-comunicação 

que produzem desvios e derivas nos diversos modos de funcionamento dos dispositivos em 

questão. Desvios da fala e da imagem – desvios e deformações da figura e da palavra que 

mostram e dizem quem somos nós na escola e na cidade, desvios que criam “vacúolos de não-

comunicação, interruptores, para escapar ao controle”177. 

Lyotard se refere ao conceito de acontecimento como “ acontecimento sem barricadas”: 

aquele que se esconde sob a forma do cotidiano, sendo que para sua escuta é necessário “sutileza 

na percepção das pequenas diferenças”. E o que é a pequena diferença? É aquilo que, no que 

acontece, escapa à determinação. Não é um fato, pois o fato é determinado. Seria aquilo que 

num fato determinado permanece no campo da indeterminação, que pertence à ordem do 

imperceptível. Aqui, também, cumpre observar que o procedimento de escuta nos pede escutar 

aquilo que a evidência não pode mostrar: todo o processo que se esconde sob a aparente 

calmaria de algumas horas do dia ou, pelo contrário, no inferno dos gritos e explosões que tem 

agitado a cidade.  

A escuta do acontecimento se faz por meio da atenção flutuante, esse conceito que 

Lyotard vai buscar em Freud e que se caracteriza por um espécie de suspensão –  epoché:  nada 

afirmamos e nada negamos, nada de “antecipar o sentido do que está sendo dito”. É uma espécie 

de “ascese”, um poder suportar a ocorrência “diretamente” sem a mediação protetora do pré-

texto.  Só é possível encontrar o acontecimento à medida em que o si deixe de se seduzir por 

sua natureza, por suas riquezas, por suas saúdes, conhecimento, memória. Para captar o 

acontecimento é preciso se ausentar de si, permanecer em silêncio, estar à espreita: a estratégia 

do carrapato – “decepcionar a experiência do conhecimento”, renunciar agarrar dominar o 

pensamento; dar-lhes pasto”; tudo isso poderia ser traço do devir-autista. 

   A escuta do acontecimento consistiria então em colocar em suspenso unidades já dadas 

para desconstruir sua evidência a fim de transitar através de seus elementos de constituição 

(esquizes) e (des)organização. Lyotard fala então de uma espécie de “ascese” como o 

afinamento da sensibilidade por meio da escuta do acontecimento que pode ser compreendido 

também como a instauração de um estado de acolhimento. Procedimentos todos ligados, de uma 

certa forma, às filosofias da indiferença: estoicismo, epicurismo, zen-budismo e taoísmo. E os 

temas: não-pensar, não-ser, ataraxia, apatheía, adiáphora. A estratégia do carrapato - que é o ato 

de estar à espreita  - também tem por objetivo criar condições de possibilidade de acolhimento 

                                                           
177 DELEUZE, G. op.cit. Conversações, p. 217. 
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do acontecimento em que se captam as relações em estado nascente; o toque é o resultado da 

espreita, da paciência e do pasto. A passividade consiste no gesto de se colocar sob a 

dependência de uma ‘matéria’ que se esconde nos ‘dados’ sem que essa matéria tenha algo de 

transcendental. “ é necessário um afinamento da sensibilidade para detectar os acontecimentos 

na arte, na política ou na história.”   Apreender o acontecimento na escola e na cidade, e ainda, 

no trânsito entre essas.   

 

Um pintor, um escritor pós-moderno está na situação de um filósofo: o texto 

que escreve, a obra que realiza não são em princípio governados por regras já 

estabelecidas, e não podem ser julgadas mediante um juízo determiante, 

aplicando a esse texto, a essa obra, categorias conhecidas. Estas regras e estas 

categorias são aquilo que a obra ou o texto procura. O artista e o escritor 

trabalham portanto sem regras, e para estabelecer as regras daquilo que foi feito. 

Daí que a obra e o texto tenham as propriedades do acontecimento, daí também 

que cheguem demasiado tarde para o seu autor, ou, e vem a dar no mesmo, que 

a sua preparação comece sempre demasiado cedo.178 

 

A experiência do rolê e o devir-vagabundo na escola ou cidade abrem-se, deste modo, 

para o acaso do encontro e das combinatórias, para as surpresas, o perigo e a incerteza. O 

vagabundo, portanto, ainda que conheça os mapas de becos e quebradas, sabe que cada rolê 

altera a figura de um suposto mapa original, assim como altera também a narrativa sobre os 

riscos do caminhar e da vida traçada.  Se considerarmos as produções aberrantes como obras de 

arte, como texto ou como imagem, ou ainda como pensamento, podemos imaginar que o 

trabalho de elaboração, o trabalho de escrita, a lógica do irracional, visam a encontrar as regras 

e categorias supostas nas produções – quais são as regras, as categorias, enfim, qual é a lógica 

das produções aberrantes, colocando em transito as sensibilidades, o perigo, insegurança, acaso, 

indeterminação, a atração pelo não-igual, a ganga do procedimento lógico.  

O rolê, enquanto experimentação errante através das produções aberrantes - na 

materialidade dos objetos e das formas expressas nos signos escolares e da cidade – pode ser 

compreendido como experimentação que coloca o corpo em conexão com aquilo que ele pode, 

pois, o que ele pode é marcado pelo potência de diferenciação e não pelo encontro com um si 

mesmo: a criança só encontra o si mesmo no diferenciar-se.  

                                                           
178 LYOTARD, J.F. O pós-moderno explicado às crianças. Correspondência 1982-1985. Trad. de Tereza 

Coelho. 2. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993. 
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Nesta perspectiva, o pensamento a propósito da escola e da cidade na 

contemporaneidade, seria sempre uma atividade ou operação através, entre, no meio e, portanto, 

rizomática porque fundamentada na busca e no encontro da diferenciação constante (de mim 

mesmo, da escrita, da escola, da filosofia). A errância seria o procedimento que nos joga cada 

vez mais longe de um si substancial – ou da essência do que quer que seja – e que, ao mesmo 

tempo nos possibilitaria o encontro com a multiplicidade. Dois ou mais corpos que se 

entrechocam e daí, como causas, produzissem acontecimentos – que não é um terceiro corpo 

como resultado de uma síntese, mas acontecimento. “Os acontecimentos são como os cristais, 

não se transformam e não crescem a não ser pelas bordas, nas bordas.”179 

Os acontecimentos são como as periferias, portanto. Pois são elas que crescem nas 

bordas, são elas as próprias bordas. “A imensa periferia murmura milhares de mensagens 

abafadas.”180 Não se aprofundar, mas deslizar sobre uma superfície. “Deslizar de tal modo que 

a antiga profundidade nada mais seja...”181 Geofilosofia: deslizamentos por determinados 

territórios, movimentos laterais, circunvoluções, desligamentos, direita e esquerda. O 

deslizamento é levado tão a sério que a profundidade cede lugar ao seu inverso: a superfície. 

Não mais há dentro, tudo se explodiu para fora: as inscrições não mais representam, não querem 

dizer nada além do que elas mesmas evidenciam, não trazem nenhuma mensagem a não ser 

aquela que é evidente. O murmúrio se torna grito. “De tanto deslizar passar-se-á para o outro 

lado, uma vez que o outro lado não é senão o sentido inverso.”182  “Tudo se passa na fronteira...” 

tudo se passa na periferia.  

Ora, o que se observa na lógica das produções aberrantes é agora, também, um devir-

criança: isso significa que ela opera de tal modo que se reconecta com a dimensão superficial 

que os adultos esqueceram, e por isso elas são não apenas estranhas – e interessantes – mas 

familiares, estranhamente familiares. E se temos algo a aprender com tais aberrações é 

justamente o encontro com esse devir-criança que nos faz margear a superfície. O que pode uma 

criança? A criança é o corpo que ainda não se separou daquilo que pode. Um dizer sim. A 

criança está na margem, é uma criatura das margens – toda criança um dia viveu na periferia da 

cidade: desordenada, sem traçado definido. 

                                                           
179 DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido (1969). São Paulo: Perspectivas, 2007. 

180 LYOTARD. J. F. Periferia. In Moralidades pós-modernas.  

181 DELEUZE, G. op.cit. Lógica do sentido. p. 10. 

182 Idem.  
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Qual é o efeito das produções aberrantes? Por elas se aprende e se ensina pelo avesso, a 

torto, requebrando. E isso quer dizer que elas se destituem da profundidade: uma cor é uma cor, 

pigmento, um borrão de tinta e sua explosão na carne cinza e fria dos espaços mortificados. 

Elas produzem diferenciações e paradoxos que conduzem a experiência de formação a uma 

tensão no limite dos ideais modernos de educação do qual ainda somos herdeiros. Ai elas 

alcançam uma potência inimaginável (intensidade, próxima de um devir-puro,) e ao mesmo 

tempo, depara-se com a possibilidade de destruição, “cuidado, você pode morrer” – ao produzir 

um CsO.  

Como atividade de desorientação do pensamento, de um certo tipo de pensamento, as 

produções aberrantes fazem o que fazem “in the wrong way”183: os traçados e (in)cisões, costura 

e calandragem que elas realizam são deiscências explosivas – a ferida como outro signo do 

dentro e do fora na imagem do horror e do nojo. Uma projeção de algo dentro mas a invasão do 

fora na superfície de carne e humores, a ferida viva. 

As descontinuidades, as fraturas e feridas, as relações não-lineares que tornam os 

territórios zonas de insegurança e perigo, possibilitam também a invenção de novos territórios 

lá onde era previsto o sedentarismo: “coloque-se no seu lugar, menina, tenha modos...”. 

Acontecer é variar, se modificar, se diferenciar, ter uma experiência. Cada acontecimento traz 

o seu próprio frescor – seu devir-criança – seu ineditismo que tornam possíveis, a cada vez, um 

espaço de pensamento – um estado de invenção onde os acontecimentos acontecem como 

microfissuras184 – que são recortes no caos, espaços de maleabilidade, de plasticidade. O traçado 

de um plano que pertencesse à ordem da produção de um espaço semovente185.  

Segundo os estoicos, no acontecimento todos os corpos são causas uns para os outros. 

São causas de certas coisas de uma natureza completamente diferente – efeitos incorporais. Não 

são coisas ou estados de coisas, mas acontecimentos. Os acontecimentos não são substantivos 

nem adjetivos, mas verbos. – crescer, diminuir, nascer, morrer... e escrever! – “nos dois sentidos 

ao mesmo tempo”, o acontecimento “esquarteja o sujeito segundo esta dupla direção.”186  O 

acontecimento e a incerteza destroem o bom senso como ideia de sentido único. Destróem 

também com o senso comum compreendido como designação de identidades fixas. Com isso, 

                                                           
183  DELEUZE. G. op.cit. Lógica do sentido. p. 11. 

184  DELEUZE. G ;  GUATTARI. Três Novelas ou ‘ O que se passou”. In. Mil Platôs. Capitalismo e 

Esquizofrenia.Vol.3. p.71. São Paulo. Ed. 34, 1996. 

185 Semovente significa “que se move por si mesmo” mas também gado, rebanho. Como a questão é de relação 

de forças, não se pode deixar de considerar essa ambiguidade. 
186  DELEUZE, G. op.cit. Lógica do Sentido. p.3.  
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o resultado da operação estoica seria que, segundo Deleuze: o ilimitado torna a subir. O devir-

louco, o devir-ilimitado não é mais um fundo que murmura, mas sobe à superfície das coisas e 

se torna impassível.187   

A periferia escancara milhares de signos aberrantes e a experiência do rolê (enquanto 

experiência de pensamento) é uma eterna composição, outra máquina produtora da e na 

mecanosfera. O acontecimento é o devir-ilimitado, incorporal marcado com as reviravoltas do 

ativo e do passivo, da causa e do efeito, do futuro e do passado, o mais e o menos, muito e o 

pouco...da razão e da sensibilidade...O acontecimento é sempre muita coisa ao mesmo tempo...é 

o que eternamente acaba de passar e o que vai se passar, mas nunca o que se passa. Como uma 

Fita188 (de Moebius) - feita a partir de invaginações, dobras, torções e ligaduras num território. 

Produção de um modelo que possibilita um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. 

Um modelo que permite passar para o lado de fora com uma certa segurança, pois o avançar 

segundo este modelo permitiria uma saída, porém sem a perdição na pura exterioridade, pois, 

em se seguindo esse modelo, à medida que o caminho nos joga para fora ele nos lança ao mesmo 

tempo para dentro e quanto mais dentro mais caminhamos em direção ao fora. O que assistimos 

na complexa interação entre escola e cidade é a invenção de uma espécie de máquina de 

Moebius, produtora dessa fita aí: aquela que em sua produção produz a possibilidade do seu 

Fora mas que mantém o mínimo de consistência para não se perder na pura foracidade. Um 

trabalho com e a partir das bordas: o território demarcado pela fronteira, pelo cinturão, é 

rompido, rachado. O sistema fechado, o anel como modelo – a cidade, a escola ou o condomínio 

protegidos pelo muro-membrana. De repente aí, acontece uma ruptura, uma quebra, uma falha, 

um buraco no muro – que poderia ser também denominada uma crise no sistema. A muralha, o 

cinturão perde então sua função: coisas do fora invadem o dentro e o que era de dentro se perde 

do lado de lá, escapadas.  

A ruptura, que é uma falha na muralha, é uma crise. Nisso é possível que uma operação 

de soldagem restituísse o fechamento do sistema, numa forma a mais próxima possível daquela 

de antes do acidente. Mas é possível uma outra operação. O Anel de Moebius: no meio da crise, 

estica-se ao máximo a linha (procedimento de estriagem) para depois, produzir invaginações, 

torções e, por fim, religamentos (reiniciar o sistema, reestruturar a rede). Pronto. Produziu-se 

uma borda de Moebius. Aqueles que andam na corda bamba, ou seja, aqueles que pensam desde 

                                                           
187 Idem. p. 8.  

188  “É nóis na fita” é um idioleto usado por volta dos anos noventa, na periferia de São Paulo. “Fita” significa 

algo muito próximo de acontecimento.  “A fita é o seguinte...” = Acontece o seguinte. Nóis na fita, poderia ser 

traduzido aproximadamente como: “Somos nós nisso que está acontecendo.” 
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a borda, ou sobre ela, podem agora continuar a caminhar, conhecer assim o dentro e o fora. 

Conhece-se o fora até o momento em que num dado limite se é lançado para dentro. O 

acontecimento é a irrupção dos devires no quadro de uma captura (o espaço concentracionário 

é um quadro de captura). Aquilo que está dentro é atraído pelo fora, assim como o fora, a horda 

bárbara, tentará todas as vezes atravessar as muralhas.  

 

A superfície, a cortina, o tapete, o casaco, eis onde o cínico e o estoico se 

instalam e aquilo de que se cercam. O duplo sentido da superfície, a 

continuidade do avesso e do direito, substituem a altura e a profundidade. Nada 

atrás da cortina, salvo misturas inomináveis. Nada acima do tapete, salvo o céu 

vazio. O sentido aparece e atua na superfície, pelo menos se soubermos 

convenientemente, de maneira a formar letras de poeira ou como um vapor 

sobre o vidro em que o dedo pode escrever189. 

 

De tanto deslizar, passar-se-á para o outro lado, uma vez que o outro lado não 

é senão o sentido inverso. E se não há nada para ver por trás da cortina é porque 

todo o visível, ou antes, toda a ciência possível, está ao longo da cortina, que 

basta seguir o mais longe, estreita e superficialmente possível para inverter seu 

lado direito, para fazer com que a direita se torne esquerda e inversamente.190 

 

*** 

 

O acontecimento instaura no território sedentário a intensidade do puro devir que não 

se furta ao presente. Sob o fluxo do que acontece, cada ato, cada gesto está sujeito ao corte do 

acaso quando então ele é esquartejado pelo futuro e pelo passado, pela direita e pela esquerda, 

pelo dentro e pelo fora numa grande nuvem sem início nem fim: a grande nuvem do 

acontecimento e da intensidade é só meio. Portanto, pensar aqui a experiência de pensamento, 

é pensar a Filosofia em ato, isso significa que trata-se de um ato que nunca para de se atualizar, 

uma experiência cuja origem pode estar em todo lugar sem que nunca chegue a um termo final.  

 

 

 

                                                           
189 DELEUZE, Gilles. op.cit. A lógica dos sentidos. p. 136. 

190 Ibidem. p. 10. 
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Transversalidades escola-rua-classes. 

 

Quem olha para imagem pode ver um garoto e duas garotas caminhando lado a lado, 

mantendo uma certa distância, pode-se dizer que estão mais pertos do que nunca e que juntos 

traçam nas ruas da cidade uma nova linha. Vou tentar explicar. Poderíamos nos contentar em 

dizer que vivem em lados opostos da cidade, em classes sociais muito distintas e estudam em 

escolas também muito diferentes e que tudo isso reflete a desigualdade social do mundo em que 

vivemos. Tudo isso já foi dito, escrito, desdito, apagado e rescrito inúmeras vezes, persistindo 

sempre uma rusga de desafeto e rancor de ambos os “lados”. O que a imagem não mostra são 

os dois anos de trabalho, de idas e vindas, de uma ponta a outra da cidade ( o trajeto Itaquera-

Morumbi, os riscos e angústias de uma cidade contraditória ) esta imagem traz apenas alguns 

dos pixels deste mosaico de contradições e possibilidades: para que este encontro pudesse 

ocorrer, foram incluídas ai a disposição e o desejo de olhar para o outro e para si mesmo sob 

uma nova perspectiva inventada pela arte dos encontros. A atualidade tem mostrado uma nova 

potência das ruas onde parece emergir o desejo de partilha do sensível e do comum. Alunos e 

alunas de mundos distantes, mundos outros, diante do estranhamento de si, experimentando 

uma confusão de afetos, lugares, ideias, pensamentos, uma certa dose de angústia, mas também 

de alegria. E eu no meio disso tudo, criatura das bordas e travessias, sem saber de onde sou, 

para onde vou e a que terra pertenço, me dou conta de que, de repente, estou um pouco lá, um 

pouco cá, sem saber muito bem como é que fui me meter no meio de tantos mundos e como é 

que por fim acabamos entrecruzando mundos no meio da rua. Eu diria que esta nova linha, 

traçada pelo encontro e pela diferença é uma linha transversal, porque ela não segue a rigidez 

de linhas que fixam o ser humano em eixos estáticos “x” e “y” – uma tal concepção teria 

cristalizado os diferentes nestes eixos e, deste modo, talvez não fosse possível a caminhada das 

alunas da escola particular ao lado do aluno da escola pública em defesa da escola pública. 

O garoto vem até mim e timidamente me faz uma pergunta sobre as meninas que estão 

à nossa frente. “Ué!! Vai lá e pergunta pra elas!!” Já havíamos percorrido alguns quilômetros 

sob o sol intenso – apressamos o passo e nos aproximamos das meninas. Chamo por elas e digo 

que o Samuel gostaria de lhes perguntar algo. Neste exato momento eu me retiro, eu paro e ele 

segue junto a elas na caminhada. Eu não quero ouvir o que eles conversam e me sinto feliz por 

não saber do que falam, sinto que é uma questão de respeito cultivar o tempo e o espaço 

necessário para que eles existam ao modo deles, ao modo daquele sol ardente – “ será que a 

Clara passou protetor solar? E o Samuel e o Antônio que não tiram esses bonés... Será que 

beberam água o suficiente... A Flávia parece que está um tanto quieta ...” Quando me deparei 

com estas perguntas, apesar da preocupação que elas assinalam, e são preocupações 

verdadeiras, foram elas, justo essas preocupações da ordem mais imediata e banal que 

assinalaram também um outro momento de alegria pois ao me preocupar com estas questões 

todas me dei conta de que podia pensar em coisas da vida, de uma ordem aparentemente bem 

mais simples que as grandes questões filosóficas ou políticas ( alguns vão perceber aqui as 

referências ao começo do livro Ecce Homo, de Nietzsche rsrs ) Eu me afastei para que os 

encontros fossem possíveis ao sabor do instante, para que se tornasse incapturável ao 

professor. Eu preferi sair para comprar água para todos e voltei abraçado a seis garrafas de 

água geladinhas! Naquele sol do meio dia torrando os miolos, as garrafas geladas sobre meu 

peito e braços me fizeram pensar no frescor daquele encontro, apesar do sol: para além da 

rigidez de mundos tornados opostos, pensei que talvez se pudesse existir o germe de algo novo, 

as ruas e os trajetos daquele encontro como a escrita de um idioma comum e na diferença. Eu 

não quis ouvir o que eles conversavam, não quis saber depois: o trabalho estava ali, 

acontecendo no espaço que se criou no meio das ruas, que não é mais lá nem cá – um outro 

modo de existir na cidade. 



205 
 

Foram os corpos que não aguentavam mais o espaço concentracionário – ou o tédio do 

confinamento - que deram início a essa dobra: gente de fora passou a ocupar a escola de uma 

outra forma e a escola que se queria por um tempo existiu enquanto experimentação. Por um 

tempo a escola dobrou a cidade que passou a fazer parte dela. Paradoxalmente, quando os alunos 

passam a tomar conta da entrada e da saída, quando eles passaram a ser os donos das correntes 

e dos cadeados, foi aí que a escola se abriu: palestras, shows, cursos, oficinas, mutirões de 

reforma e limpeza.  

Outro exemplo de como sedentarismo e nomadismo andam juntos: foi justamente a luta 

para defender o lugar, “minha escola” que fez com que a escola se movimentasse assim como 

parte da cidade! Mas ao mesmo tempo em que parte da cidade para por conta das manifestações 

é somente aí que algumas coisas andam! 

Ou seja, é apenas aparentemente que a as ocupações assinalam desejo de sedentarismo, 

pois os movimentos de desterritorialização e reterritorialização, colocam em circulação forças 

ativas. Assim, o espaço concentracionário da escola - disciplinar, sedentário, estriada, 

conservador e reativo - foi sacudido pelos forasteiros, gestados, de algum modo, dentro da 

própria escola como revide – quiçá da própria vida (a biopotência) – às políticas do tédio. Se se 

observar as produções aberrantes produzidas na escola e recolhidas durante essa pesquisa, nota-

se que muito do que se passou nas ruas e nas escolas, no período das ocupações, já está dito, de 

uma outra forma, nas carteiras, nos banheiros, no pano de imanência, nas cartas, bem como 

também nos estacionamentos, nos postos de gasolina, nas praças de alimentação, como pontos 

de encontro; ou  no alto dos prédios – como ponto de encontro entre pichadores; ou nos terrenos 

baldios que, de repente, viram campos de futebol.  

O que há de comum entre movimentos distantes no tempo – jornadas de junho, rolezinho 

e ocupações – é que a despeito das diferenças, todos esses movimentos têm como protagonistas 

o jovem e sua relação com a cidade, o direito de se deslocar, e uma insurreição contra o 

“governo”. A palavra governo aqui foi escolhida por ser a que mais circula entre os jovens. O 

“governo” está relacionado a uma figura distante, que manda e desmanda, totalmente apartada 

da vida do jovem – para os jovens, está claro que a polícia está ali para defender o Estado e 

quem pode pagar, de modo que para muitos, a polícia figura como o vilão, uma vez que está a 

serviço de quem impede o fluxo. Isto é importante pois os movimentos juvenis seguem 

proporcionando inversões e dobras naquilo que era incontestável: contestam inclusive o modelo 

de democracia representativa e o fazem com seus corpos, no risco extremo de enfrentamento 

com a polícia – a retomada do espaço público, revisitado ou experimentado agora como 
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território do comum.  A resposta está encarnada, é o corpo na cidade, não se trata de uma teoria 

apartada da vida mas de pensamento efetuado com a vida (o limite e o que resta para os jovens 

empenhar – a vida. Afinal, desde que se é jovem se é: irresponsável; falta experiência, não tem 

dinheiro – nem para pegar ônibus, algumas vezes! – não sabe nada, não quer pensar, é alienado, 

é burro, é preguiçoso, não tem autonomia, é chato, aborrescente, tá passando por crise, é fase, 

é rebelde sem causa, é besta, é estúpido, é inútil, é sem vergonha, é vagabundo, é vagabunda, 

não quer nada com nada, é infantil demais, não cresce, é bundão, é cuzão, é marginal, é otário, 

bandido, maloqueiro, maconheiro, drogado, puta, vaca, galinha.)  

A proposta de reorganização de escolas por parte do governo estadual gerou um revide 

imediato – e de fato uma reorganização ocorreu, não a desejada pelo Estado, mas uma 

reorganização da subjetividade e dos dispositivos de produção desta na cidade-escola e na 

escola-cidade.  A escola se abre quando os alunos passam a ser os detentores das correntes e 

cadeados. E é quando está aberta em sua concentração que novas relações com o dentro se 

abrem também: é assim que uma nova percepção da alteridade se constrói: o professor e 

merendeira já não são vistos do mesmo modo. É assim que as produções e os movimentos 

aberrantes forçam a Filosofia, cujo objeto é o pensamento, elas forçam ao movimento e por isso 

devem ser acolhidas: se se as considerar um exercício de desorientação, o trabalho da Filosofia 

ainda será esse trabalho de encontrar uma lógica do sentido mesmo nessa série de paradoxos 

em que nos metemos desde que inventamos esse nosso negócio aqui que pode, inclusive, 

destruir nossa vida. Somos forçados a reinventar os territórios de pensamento e fuga: pensamos 

para fugir e fugimos para continuarmos a pensar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

Conclusão  

 

Por que nossos corpos deveriam terminar na pele? Ou por que, além dos seres 

humanos, deveríamos considerar também como corpos, quando muito, apenas 

outros seres também encapsulados pela pele?191 

 

Então o corpo de cada um não terminaria no corpo de cada um – cada corpo seria um 

corpo extenso, para além dos limites de sua pele: o corpo da escola não é limitado pela 

membrana-muralha, assim como a subjetividade não é circunscrita, de modo algum a uma 

interioridade qualquer (o que está em questão aqui é a abertura da mônada, o encontro com a 

alteridade radical que leva não a um reconhecimento de si, mas a um estranhamento também 

radical ) – uma conexão com outros corpos, outras coisas. O corpo-comum-heterogêneo.  

 

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas "inóspitas" e "inabitáveis" da 

vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que não 

gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do "inabitável" é 

necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito. Essa zona de 

inabitabilidade constitui o limite definidor do domínio do sujeito; ela constitui 

aquele local de temida identificação contra o qual — e em virtude do qual — o 

domínio do sujeito circunscreverá sua própria reinvindicação de direito à 

autonomia e à vida. Neste sentido, pois, o sujeito é constituído através da força 

da exclusão e da abjeção, uma força que produz um exterior constitutivo 

relativamente ao sujeito, um exterior abjeto que está, afinal, "dentro" do sujeito, 

como seu próprio e fundante repúdio.192 

 

Se se observar com calma, nota-se que a própria rua se tornou abjeta: todos se reúnem 

contra a rua – é preciso tirar as crianças e adolescentes da rua, pois ela é o mal, a desgraça, o 

perigo, a perdição, a morte – quem está na rua não está na escola, quem não está na escola só 

pode estar na rua, vagabundo. A rua é o Fora da escola, seu outro demoníaco. Em se seguindo 

o desejo do Estado, da família, da sociedade em geral, as ruas estariam esvaziadas – seriam, 

pois, grandes zonas de vacâncias, e assim poderíamos imaginar a cidade vaga: inabitada, uma 

cidade fantasma. Ainda que não se efetive essa imagem fantasmagórica, ainda assim ela parece 

figurar no imaginário das grandes cidades (deve-se evitar a cidade, o beco, por ali não, é 

perigoso...) Assim, do mesmo modo como as zonas de vacância dentro da escola são territórios 

                                                           
191 BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. IN: LOURO, Guacira L.(org.), O 

Corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  
192 Idem. 
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de múltiplas potencialidades (lugar de resistência e ao mesmo tempo de captura) assim a própria 

cidade contemporânea, com seu labirinto de becos, se torna um labirinto de silenciamentos. A 

travessia do beco no meio da madrugada silenciosa. Silêncio compreendido ao mesmo tempo 

como captura e resistência: no meio da madrugada das injustiças o desejo de gritar sem que se 

possa: “fica quieta!” – mas também o silêncio de quem não viu, não sabe de nada.  Ora, quando 

então os estudantes ocupam as ruas, eles fazem do outro-demoníaco, a sala de aula! E quando 

elementos estranhos invadem a escola, é a rua-abjeta que entra no lugar desde o começo 

preparado para manter afastado de si o fora. O exterior abjeto está finalmente dentro do sujeito 

como seu refúgio – paradoxalmente eles se refugiam no fora que arrastam para dentro 

As produções aberrantes são dispositivos de sobrevivência que não explicam nada, mas 

podem ser consideradas lampejos ou intermitências que “ não propõe uma representação realista 

da realidade, mas que não deixam de lançar uma luz particularmente viva sobre a realidade de 

onde elas são provenientes.”193Essa narrativa a-significante, esta história estranha que vemos 

contada no território escolar – essa produção aberrante que à sua maneira escreve a história da 

educação à contrapelo – parecem “cheios de ensinamentos sobre os afetos e os motivos dos 

seres que eram inseridos como pequenas rodas no mecanismo totalitário.” 194 Onde está escrito 

totalitário pode-se agora pensar no fascismo, aquele citado por Foucault, não o fascismo de 

Estado, mas o que vive em nós. Microfascismo.  

Signos de um saber descartável, saber vaga-lume, clandestino (por ter de ser feito às 

pressas, às escondidas do vigilante cartesiano). Tal como os sonhos se mostram, no trabalho de 

Charlotte Berardt, como testemunhos e profecias, previsões quanto à história política em devir, 

de modo semelhante, as produções aberrantes se mostram como testemunho e profecia do devir 

escolar (os corpos que já não podem mais suportar o intolerável) talvez já estejam dizendo que 

não suportam mais – e ali, naquela subterrânea superfície, um diagnóstico outro irrompe, 

revelando camadas que nenhuma outra atividade escolar é capaz de captar ou atingir (em partes 

porque estamos cegos muito embora elas sigam, desde a superfície do incompreendido, 

olhando-nos.)  

Governabilidades, polícias, planejadores, arquitetos, urbanistas, professores, designers, 

consultores, especialistas, pais, mães, tios, tias, padres, pastores, empreendedores, personal 

trainers, personal stylers, coaches, inspetores, tutores, advogados, mestres, gurus, conselheiros, 

                                                           
193 Didi-HUBERMAN, D. op.cit.p. 137. 
194 Idem. 
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assessores: todos, não fazem mais que subjugar os povos e as singularidades, reduzindo-os, ou 

administrando um negócio muito lucrativo: o tédio e a imaturidade – tristes e eternamente 

incapacitadas. De tudo isso os povos oprimidos tentam escapar de alguma forma, e são suas 

produções aberrantes, vestígios, sinais de fumaça de uma vida paralisada, porque adoecida pelo 

ferro e pelo fogo do adestramento, da disciplina e ou então pelos bits do controle.  

Os trabalhos realizados que possibilitaram captar alguma coisa a partir dessas produções 

aberrantes, fizeram com que a sala de aula mergulhasse num plano do pré-individual – pra que 

isso? – ora, para entender as formações da subjetividade, do indivíduo que ali chega e se 

constitui: mergulhar neste plano (o corpo-comum heterogêneo) favoreceu o entendimento de 

que a individualidade é uma produção, entendimento esse que se dá por meio de uma 

experimentação de si, na abertura de si para o mundo. Pensar o sujeito como centrado em si é 

um erro – por meio desta pesquisa, descobrimos a virtualidade e a potência de uma subjetividade 

não circunscrita ao indivíduo, mas como uma rede que relaciona escola e cidade. Tudo isso: as 

pulsões, o corpo-comum, as produções aberrantes, as constelações de esquizes – tudo se encarna 

em 

uma radical experimentação de modos de existência e de criação cultural, para 

implodir, no coração do desejo, o modo de vida “burguês”, sua política 

identitária, sua cultura e, evidentemente, sua política de relação com a 

alteridade. Nesta contracultura, criam-se formas de expressão para aquilo que 

indica o corpo vibrátil afetado pela alteridade do mundo, dando conta das 

problemáticas de seu tempo. As formas assim criadas tendem a veicular a 

incorporação pela subjetividade das forças que agitam o seu entorno. O advento 

de tais formas é indissociável de um devir-outro de si mesmo. E mais, elas são 

o fruto de uma vida pública, no sentido forte: a construção coletiva da realidade, 

que se faz continuamente a partir das tensões que desestabilizam as cartografias 

em uso.195 

 

Tudo isso que Rolnik escreve pode ser reapropriado para o caso em questão: o que se 

implode no coração do império é um modelo de educação e escola burguesa e moderna, sua 

política identitária, sua cultura e sua política de relação com a alteridade – no caso, o outro da 

educação (se a escola é o centro de produção de sujeitos civilizados, seu outro seria uma espécie 

de selvagem). Essa experimentação radical cria formas de expressão novas (Suely Rolnik 

chama de corpo vibrátil, eu, de corpo-comum heterogêneo) que já se ensaiavam na dobra-

desdobra do feltro – não é tessitura, nem trama...é calandragem – essa dobra desdobra é o ato 

de endredar, ato produtor de novelos de feltros – um dreadlock – dobrar-desdobrar, movimento 

                                                           
195 ROLNIK, S. op.cit. Geopolítica da Cafetinagem. p.4 
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de idas e vindas: a irrupção do fora no dentro e do dentro no fora. Tudo o que aconteceu durante 

as ocupações de uma certa forma já acontecia nas salas de aula-escola, só não tínhamos olhos 

para ver as coisas, mas elas nos olhavam, à espreita do acontecimento. Não olhávamos as coisas 

porque aprendemos que o sujeito é apenas o indivíduo, esquecemos as coisas que apesar de 

viverem fora dele, são extensões suas no mundo material.  Os modos de vida na escola ou nas 

quebradas exigem experimentações constantes em que o elemento central do experimento é a 

própria vida – é preciso sobreviver. As forças do entorno são encarnadas nas esquizes 

rearranjadas (bricolage ou gambiarra) e o resultado dessa operação é o advento de um devir-

outro da escola e da cidade. Estranhamente imbricadas, elas se convertem num feltro onde a 

precedência do estriado não tem mais sentido algum.  O processo de estriamento nas cidades 

separou o corpo daquilo que ele pode, porém, a necessidade de sobrevivência nas periferias 

exigiu invenção. As invenções cotidianas reconectam o corpo com suas potências, foi essa 

condição que possibilitou que os jovens encontrassem outros modos de se relacionar com a 

escola e com a cidade, bem como relacionar cidade e escola. Como foram possíveis as 

ocupações de escolas pelos secundaristas? Elas foram possíveis porque todo um aprendizado já 

circulava nas quebradas do estar-aí. Os signos desse aprendizado são as produções aberrantes 

que estão na cara, mas nós não os enxergamos porque eles são aquilo que não interessa! Embora 

não nos interesse, eles por sua vez não estão nem aí para nós (nós os modernos, civilizados, 

herdeiros das Luzes) eles são constitutivos das subjetividades: quando a vida chega no limite, 

quando a sobrevivência exige invenção para que a vida continue sendo possível, os signos os 

acodem, assim como as estratégias de outros devires até então inimagináveis: devir-animal, 

devir-autista, devir-imperceptível. 

Essa experiência toda nos proporciona pensar a escola não mais em termos de 

planejamentos e projetos, mas de programas: “meios de orientação para conduzir uma 

experimentação que ultrapassa nossas capacidades de previsão.”196 Um programa é um processo 

de experimentação. E os programas de vida se modificam à medida que se fazem, traídos à 

medida que se aprofundam, como margens que se desdobram ou canais que se distribuem para 

que corra um fluxo. 

Conduzir a sala de aula, como um kataskópos, “ao estado de uma potência não pessoal” 

– foi o que aconteceu em determinados momentos deste rolê pelas quebradas da escola e que 

parece ter contribuído para uma elaboração pedagógica do conflito/tensão que se instalara na 

                                                           
196 DELEUZE, G.; PARNET, C. op. cit. p. 64.  
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sala de aula quando irromperam os casos pessoais mais gritantes e em que esse exercício de 

despersonalização permite que se compreenda a coisa toda agora em termos de fluxos em 

conjunção com outros fluxos. Importante ressaltar que nessa deriva ambulatorial, o professor 

atingindo este estado que aqui se chamou de devir-vagabundo, vaga pelo deserto das incertezas 

como um estrangeiro em sua própria terra.  

O corpo-comum heterogêneo surge quando os sujeitos se reconhecem e compartilham 

sua dor num espaço concentracionário qualquer afim de resolver suas problemáticas 

sobrevivenciais. Dá-se, então, uma nova configuração na interioridade do espaço 

concentracionário onde cada um passa a questionar o que se é – o que até então tem sido: “Eu 

quero outra escola ... a gente não quer um reformatório.” – cada corpo vivo passa a ser para si 

mesmo uma questão, um ponto de interrogação na constelação de dúvidas, incertezas e porquês. 

O espaço concentracionário se torna um corpo-comum onde se experimenta algo mais que o 

reconhecimento de si mesmo. Antes, a dor do estranhamento mas também as alegrias de se 

inventar um povo para a travessia que se faz necessária: daí a alegria da escola enquanto ponto 

de encontro, lugares onde se conhece gente nova, novas amizades se constroem, choques e 

rupturas, laços se desfazem depois de conflitos, contusões, abortos, quebras, demolições e 

implosões. Tudo isso, é possível arriscar, seria como o grande carnaval escolar, a festa da carne, 

festa da encarnação, festa do corpo, do corpo de cada um ali presente – ao mesmo tempo que é 

também, para muitos quando não para todos – via periculosa e patemática. Corpos em atrito, 

conjunção, disjunção, conflito, fluxo: o rolê do corpo-comum heterogêneo. Trata-se, assim, de 

uma composição coletiva na qual cada um vai ao encontro daquilo que o ultrapassa, uma 

formação que se dá entre e através, nem apenas fora como tampouco fruto de um dentro 

absoluto, mas interação – inclusive dos bons e maus encontros, das alegrias e tristezas.  Se o 

modelo é o do anel de Moebius, é somente o movimento que pode garantir o escape do modelo 

em que se permanece ou dentro ou fora. Isso tudo foi encarnado no movimento das ocupações, 

onde a “escola” ultrapassou a si mesma ao mesmo tempo que esse movimento de ultrapassar 

seus limites abriu a escola a um fora em que ela não se reconhece mais naquilo que ela, até 

então, era. A escola ocupada se converteu na experiência limite da educação ao se tornar um 

outro espaço concentracionário, denso, fechado mas ao mesmo tempo permeável, talvez como 

nunca, ao fora. Cada aluno de ocupação – assim como cada adolescente de um rolezinho ou de 

um pancadão – passa a ser uma espécie de transdutor de desejo “uma partícula inserida em 
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conjuntos instáveis e emaranhados”197 que curto-circuitam a cidade. Cada um, cada uma, é feixe 

de forças no feltro neuromagmático urbano.  

O corpo-comum heterogêneo é irredutível, nunca é o mesmo - habitar esse corpo, fazer 

parte dele, tê-lo como extensão da subjetividade implicaria assim que, de um certo modo, os 

alunos e alunas vagam no território da diferença e da assimetria e que de um modo ou de outro 

estariam abertos a essa exterioridade: o rolê pelo deserto da escola (o possível da escola, o 

território do povo que não existe e da galera sem comunidade) é marcado pela potência de afeto 

do risco que se corre e pela potência do encontro  com o outro, a diferença, as esquizes estranhas 

e turbulentas que surpreende a todos e a cada um. Se partirmos da ideia de que a pletora 

diferencial de signos aberrantes faz parte do cotidiano escolar e da cidade, cabe perguntar como 

é possível a produção de uma suposta totalidade e aqui Nietzsche é que vem em nosso socorro 

ao nos lembrar de que a lógica nasce da igualação do não igual e de que o ilógico é necessário. 

As constelações de esquizes constitutivas do corpo-comum-heterogêneo e mesmo este seriam 

módulos de variação infinita cuja coincidência consigo própria seria impossível (é impossível 

porque uma dada configuração não depende apenas de si, pois está aberta aos acidentes e 

turbulências) signos flutuantes que não "servem" à escola, que não servem a uma dada 

configuração do saber, signos de saberes insurrectos e insurgentes que no seu rolê extravagante 

dizem, ao seu modo, e para desespero do professor," eu preferiria não." A soberania deste corpo-

comum-heterogêneo (cuja ideia é inspirada na mônada tardiana sendo por isso mesmo multidão 

- comunidade) talvez esteja nesta forma de resistência que poderíamos chamar de devir-autista 

de Bartebly. Se o soberano é aquele que existe "independente de qualquer utilidade, de qualquer 

serventia, de qualquer necessidade, de qualquer finalidade (...) soberano é o que não serve para 

nada, que não é finalizável por uma lógica produtiva, "198 então, o feltro urbano, o corpo-

comum-heterogêneo insubordinado, insurrecto, insurgente, é soberano.  

O corpo-comum-heterogêneo possuiria uma soberania nomádica diante do espaço 

concentracionário despótico na medida em que está sempre traçando linhas de fuga inclusive 

de si mesmo: não se pode identificar "a cara" do corpo - quem são eles, os black blocs, por 

exemplo? Eles são ninguém porque black bloc é uma tática - e aqui está toda uma sabedoria 

inadministrável: os sujeitos dissolvidos em tática. Eu não sou uma pessoa, sou legião, matilha 

em movimento.  

                                                           
197 DIDI-HUBERMAN, D. op.cit.p. 144. 
198 PELBART, P.P. op. cit. Vida capital: ensaios de biopolítica. p.34. 
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É sempre um excedente que está em causa: transbordo, extravagante, megarrolê, 

rolezinho monstro - seis mil jovens em festa, em meio a toda efusão que ela promove: riso, beijo 

ou sarrada, aquilo que  excede e não cabe em si, como mais tarde se verá: a escola que não cabe 

mais em si, que se excede - as ocupações de escolas excedem o objetivo e a finalidade, embora 

eles não deixem de existir, o que passa a existir, na escola, vindo de fora, são outros modos, são 

outras experimentações - instantes gloriosos e imprevisíveis. O que as escolas ocupadas 

demonstram com seu megarrolê é que para avançar é necessário trescorrer o risco da travessia 

de si - atravessar a si mesmo como um labirinto de becos implicaria assim numa constante perda 

de si e na necessidade de reinventar a si e ao mundo a cada passo. Correr riscos e apostar na 

perdição é uma recusa de servidão.  

Sobre as produções aberrantes seria necessário ainda dizer: seriam como que um 

emaranhado de países sem fronteiras, de histórias cujo início se perdeu ou se apagou antes que 

se descobrisse que são histórias propriamente dita - ou talvez apenas possibilidade de história 

e, portanto, história do que poderia ter sido história e não foi. Vestígios de planetas, cidades, 

universos, pensamentos, desejos rastreados por mapas em vias de produção, sempre presente.   

Não existe - ou só existe na cabeça do vigilante cartesiano – carteira, caderno, parede 

ou porta branca: " não se vive, não se morre, não se ama no retângulo de uma folha de papel"199 

ou no retângulo da carteira escola de tampo higiênico. Pode parecer paradoxal mas neste caso 

não é o higienismo que vai fazer a vida viver.  "Vive-se, morre-se, ama-se em um espaço 

quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus 

de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas."200  

As produções aberrantes, toda sua profusão e seus condensamentos, toda a "poluição" 

que promovem, na verdade, apagam, neutralizam e purificam os espaços costumeiros, habituais, 

o espaço do reconhecimento. Haveria, então, pelo menos alguns momentos em que alguém 

navega pelo cosmo, tece como aranha uma teia que captura tudo ao redor, enche o bolso de 

grana, fica forte e musculoso como o Hulk, em que se vira arquiteto e se constróem casas e 

pontes. Momentos, um outro tempo transcorrendo no tempo da escola - tempos outros, 

heterocronias que servem para passar o tempo - o que só atesta que o tempo da escola, às vezes, 

não passa e que em alguns momentos o tempo da escola é um tempo sedentário. Neste outro 

tempo pode-se, enfim, ser tudo isso e muito mais. O tempo gasto no risco é, então, contratempo. 

                                                           
199 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. São Paulo: n-1 edições, 2013.p.19. 
200 Ibidem. p. 20. 
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Existe, assim, um espaço-tempo fora do espaço-tempo do cotidiano. Nesse outro espaço-tempo 

existe, também, outra escola. Se, "não há, provavelmente, sociedade que não constitua sua 

heterotopia ou heterotopias"201 , então, a comunidade escolar possui suas heterotopias e a 

carteira escolar, sem dúvidas nenhuma, é uma delas. São contestações reais do espaço, o lugar 

onde o ilógico necessário circula e promove a fecundação dos outros mundos. 

Nos signos, nas produções aberrantes, nas esquizes, sobrevive um povo clandestino que 

só aparece a contrapelo da luz (da razão) pois é justamente o excesso de luz, o excesso de 

compreensão, as certezas e os deveres que ofuscam o brilho desse pequeno saber. Daí que como 

dispositivo de sobrevivência surge o devir-autista, assumindo como forma de resistência, ora o 

nomadismo, ora o êxodo, ora a deserção. Bater em retirada, “retirar-se para fora do mundo, da 

luz, mas continuando a trabalhar em algo que possa ‘ainda a ser útil ao mundo”.202 O devir-

autista teria algo muito próximo de Bartebly, quando diante da insistência de nosso saber e das 

coisas certamente importantes que ele tem a dizer, nosso aluno, naquela espécie de catatonia, 

parece dizer: “ eu preferiria não.” O devir-autista parece ser necessário para que as vidas se 

choquem. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                           
201 Idem. p.21. 
202 DIDI-HUBERMAN, D.. In op.cit. p. 152. 
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Pálidos, esquálidos, mudos, apáticos, insensíveis, esquisitos, mórbidos zumbis do 

conhecimento. Os alunos dormem, se recusam, dão de costas, jogam qualquer jogo. A brecha 

que lhes sobra diante das exigências dos poderes, da produção, do resultado, do produto final e 

da eficiência é logo preenchida, assim as carteiras escolares são convertidas nas superfícies de 

experimentação que nós lhes negamos.  A vacância, o devir-autista, apenas aparentemente são 

passividades – na verdade, como mecanismo de defesa de um processo maior de resistência, 

essa imobilidade é o que faz vir à tona, à superfície da pele, potencias outras que são como que 

módulos de conexão da rede de sobrevivência. Talvez a involução criadora que se dá nos 

estratos outros da escola torne a escola numa espécie de ovo virtual, pleno de potências.  

 

que pode o corpo em face desse sofrimento que é sua própria condição? 

Ou se preferirmos: como um corpo devém ativo? A primeira condição, 

como já vimos, consiste em sentir este sofrimento, o “Eu sinto” que é um 

“Eu não aguento mais”, pois esta exposição ao fora é insuportável. O 

corpo deve primeiro suportar o insuportável, viver o inviável.203   

 

Ora, se o tédio é uma poderosa ferramenta para administrar a vida e minar as potências 

do corpo, ele não faz outra coisa senão separar o corpo e a vida daquilo de que uma vida é 

capaz. Separar alguém daquilo que ele pode é uma estratégia para manter esse alguém servo. 

Depois de ser repreendida por agir irracionalmente, a garota passa seus dias a desafiar o tédio, 

ensaiando novos modos de cruzar a cidade, atravessar as ruas, ir de encontro aos becos, abrir 

janelas para o devir: a dor das quebradas é inevitável, a dor atravessará os becos – a 

exposição aos perigos e dores das quebradas aumenta o gradiente de periculosidade da 

existência, pois quanto mais exposto ao perigo, tanto mais aumentam as potências deste 

corpo que não aguenta mais, corpo este que pode reagir ou revidar. E é assim que o que 

antes parecia inviável se torna agora via periculosa.  

 Aquilo que o corpo pode seja, talvez, uma nova relação com a alteridade, com as 

instituições, um estar junto ainda inominável porque nunca se viu: nem é namoro, nem amizade, 

mas alguma espécie de núpcia contra-natureza, uma aliança demoníaca em que a danação maior 

diz respeito à alegria de se descobrir que o que antes era inviável, de repente, dá o que pensar. 

Alegria de inventar justamente aquilo que ainda não foi pensado mas que talvez se viva sem se 

notar. Então, é como se o vigilante-cartesiano – que a tudo conhece, prevê, planeja e controla – 

sem ter a mínima noção do que se passa, com olhos vermelhos e dedos em riste, durante as 

                                                           
203 LAPOUJADE, D. op. cit. O que pode um corpo. Disponível em: 
https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html. Acessado em: 29/07/2016 

https://revistapolichinelo.blogspot.com.br/2011/04/o-corpo-que-nao-aguenta-mais.html
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intermináveis reuniões de departamento - que bem poderiam ser confundidas também com as 

indigestas reuniões de família ou reuniões de planejamento em que se planejam justamente a 

manutenção da “ vida nua, vida-morta, vida-múmia, vida-concha”204, ele, o vigilante, apontasse 

o grande crime: “ Vocês estavam felizes!”. 

  A alegria talvez possa ser compreendida como um índice de que o corpo encontrou 

aquilo que na vida, aumenta sua potência – as dores e as delícias da desobediência: jornadas de 

junho, rolezinho, a primavera feminista, as ocupações. “ Bando de animais!” ouve-se a cidade 

a dizer. Bestas, anomalias: “essa coisa ou entidade, a Coisa, que chega e transborda, linear e no 

entanto múltipla. ‘inquieta, fervilhante, marulhosa, espumante, estendendo-se como uma 

doença infecciosa, esse horror sem nome.”205 Talvez uma nova forma de fazer política, uma 

política dos devires animais: “elaborada em agenciamentos que já não são mais os da família, 

nem do Estado, nem da religião. 

 

Eles se exprimiriam antes em grupos minoritários, ou oprimidos, ou proibidos, 

ou revoltados, ou sempre na borda das instituições reconhecidas, mais secretos 

ainda por serem extrínsecos, em suma anômicos. Se o devir animal toma a 

forma da Tentação, e de monstros suscitados na imaginação pelo demônio, é 

por acompanhar-se, em suas origens como em sua empreitada, por uma ruptura 

com as instituições centrais, estabelecidas ou que buscam se estabelecer.”206  

 

O corpo social tradicional se desfaz e em seu lugar surge um corpo-comum heterogêneo, 

anômalo e demoníaco como um enxame de abelhas bestiais. A reação aos monstros (todas as 

minorias) suscitou o ressurgimento do fascismo: “Gás de pimenta nessa gente feia.” A reação, 

o conservadorismo, e por fim o fascismo são o desejo de tratar a vida como coisa, tudo isso 

somado a antigas crenças de eugenia. Por que o fluxo, o rolezinho e as ocupações e 

manifestações de rua assustam tanto? Por que eles são os vampiros, o corpo-comum-

heterogêneo, o monstro: “o monstro não é um acidente, mas a possibilidade sempre presente 

capaz de destruir a ordem natural da autoridade em todos os terrenos, da família ao reino (...)  

O vampiro, com sua vida monstruosa e seu desejo insaciável, tornou-se sintomático não apenas 

da dissolução de uma sociedade velha, mas também da formação de uma nova (...) Os velhos 

                                                           
204 PELBART, P. P. Vida e Morte em Contexto de Dominação Biopolítica. Disponível em: 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/ pelbartdominacaobiopolitica.pdf. Acessado em: 20/07/2016.  

205  Deleuze,G.; Guattari, F. op.cit. Mil Platôs. Vol.4. p.27. 
206 Idem, p.30. 

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/pelbartdominacaobiopolitica.pdf
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padrões de medida já não se aplicam, toda vez que velhos corpos sociais se decompõem e que 

seus restos fertilizam  nova produção de carne social.”207  

Já não interessam mais as coordenadas cartesianas que perfilam sejam carteiras ou 

prédios e tampouco os pratos e talheres alinhados à mesa.   No limite da fabulação – ou quiçá 

de um delírium pedagogium – Naquele instante, naquele momento, aquela vez, talvez para 

nunca mais, um outro mundo existiu – naquela travessia entre mundos é que se cria o deserto 

no qual se faz a travessia. Poderíamos dizer que as heterotopias instauradas na escola e na 

cidade, o mundo almejado, desde o começo pelos jovens, o outro mundo suposto nas cartas, 

assinale o desejo de produção de uma outra terra – “queremos outra escola”.  Desterrados do 

mundo, os jovens são aqueles que segundo o padre, o pai, o pastor, o policial e o professor, os 

jovens seriam marcados pela falta, aqueles a quem tudo falta, criaturas que ainda não estão 

prontas e a elas se nega o direito de errar – mas no fundo das produções aberrantes, o mínimo 

risco ou o mínimo gesto, o que se percebe é um outro movimento, a saber, a produção e a 

afirmação – se do lado das instituições, os jovens são aqueles a quem tudo falta, a partir de si 

mesmos, eles são afirmação – e a partir dessa afirmação, o que se afirma é o desejo de um 

mundo outro. As cartas para outro mundo são portanto, cartas da comunidade dos sem-

comunidade para a comunidade que vem. Cartas, escritos e projetos constitutivos do grande 

feltro. Se a princípio pensamos no estranho familiar da cidade, agora é possível dizer que numa 

camada mais subterrânea, que no entanto, como visto, está na pele, é possível dizer que o grande 

arquiteto, o grande urbanista desta comunidade-que-vem, talvez seja, tenha sido o próprio 

jovem, e isso se prova quando esse menino, essa menina tomam as ruas da cidades fazendo com 

que a cidade se dobre e veja, ouça, sinta os efeitos daquilo que a constitui em suas contradições. 

A cidade, então, de repente, pára, a cidade se movimenta, a cidade grita, pulsa, vive. Os 

acontecimentos que na cidade e na escola envolvem a juventude mostram que já faz tempo que 

estão sendo gestadas e ignoradas – e ainda bem que foram ignoradas – essa pulsão, esses 

mundos outros dentro desse ovo que é a escola, em todos os espaços concentracionários, 

espaços da opressão, ali dentro estava sendo germinado um povo, esse povo que não existe. Ali 

dentro existem os sem-comunidade, já projetando, ab ovo, a comunidade que vem: até que as 

ocupações enquanto acontecimento, enquanto o intempestivo, como aquilo irrompe de forma 

violenta, explodem, eclodem na cidade e aí é como se essa casca rígida das instituições 

rompesse e um novo nascimento tivesse lugar na cidade – por incrível e paradoxal que seja, 

                                                           
207 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na era do império. Editora Record, 

2004. p.253 et seq.   
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esse jovem nasce de si mesmo, num processo de autonomia, justamente ali, onde 

constantemente essa autonomia é negada. Ele faz aquilo que tem de fazer: entra de corpo e alma 

na agonística de produzir a si mesmo enquanto pessoa, obra de arte, acontecimento. Apartar, 

deserdar, preferir muitas vezes o não para fazer nascer do território da falta a afirmação de si e 

da vida. Eles então criam essa via periculosa da desobediência como gesto de um sim inaugural 

– que no entanto já estava vivo no risco nosso de cada dia.  Assim, desde o começo, o que 

assistíamos é que as instituições podem ser compreendidas como o ovo onde as forças 

embrionárias da comunidade-que-vem estão em constante processo de gestação, fusão, 

experimentação – o que os jovens fazem com seus riscos na via periculosa da desobediência? 

Eles experimentam, é isso que talvez nos baste se quisermos saber o que significam as 

produções aberrantes. Resta saber que fazer com elas. Poderíamos falar em termos de uma 

embriologia das instituições – o que gesta de nossas instituições? O que é gestado no coração 

das instituições, e quiçá do império que as congrega em sua heterogeneidade, é toda uma 

monstruosidade que apresenta para a cidade seu estranho familiar, monstros que proliferam por 

contágio e suscitam o delírio de eugenia dos fascismos, sejam estes, microfascismos ou 

fascismos de Estado. Os sem-comunidade só tinham uma única coisa a fazer, na necessidade de 

sobrevivência, no inferno das periferias, tinham de realizar uma travessia para criar seu próprio 

deserto para fazer a travessia. Ora, um bando, uma multidão, um povo, uma comunidade que 

diz “tamo junto” numa travessia do deserto constitui um êxodo, a debandada, o abandono em 

massa de uma terra que não serve mais. Em todos os lugares seguiremos encontrando territórios 

em que vidas se chocam: tanto no sentido do choque quanto no sentido do verbo chocar. Depois 

de muito ensaiar, tatear, gaguejar escancaradamente sem que ninguém visse, a casca dura das 

instituições que envolvia e aprisionava a vida (lembrando que uma vida é muita coisa) de 

repente, de repente racha. E se aprendemos com Foucault e Deleuze que é preciso rachar as 

palavras, as coisas, com os secundaristas aprendemos a rachar a escola. Então, uma outra vida 

eclode: as meninas e os meninos, a partir de si mesmos, experimentam um novo nascimento na 

pele da cidade! 

 

 

 

 

 



219 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     A gente resiste... ué! 
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