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Um convite: inventar uma oficina de escrileituras para professores em formação 

inicial ou continuada. Um desafio: potencializar o ato de criação textual. Uma proposta: 

destituir marcadores de poder da zona de conforto nos modos usuais de tornar-se 

docente, tais como o uso de textos clássicos, o espaço da sala de aula, a docilidade dos 

corpos, a constante transmissão de informações. Uma boa surpresa: 13 profissionais 

interessados em qualificar sua formação. Vindos de diversas áreas de atuação – como 

Pedagogia, Filosofia, História, Biologia, Matemática, Ciências Sociais, Arquitetura, 

Engenharia Agrária, Artes, Geografia e Serviço Social –, participaram durante 40h das 

atividades realizadas em 2011 na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Pelotas. 

Para tal, articulamos o passeio urbano com mídias de uso doméstico da 

comunicação contemporânea na construção de uma singular estética professoral, sendo 

registrada cartograficamente em vídeos produzidos com o uso do programa movie 

maker1. Munidos de câmeras digitais e máquinas fotográficas, os oficineiros coletaram 

imagens durante as saídas de campo feitas por meio de caminhada, ônibus e barco. 

Intercalados aos passeios, articulamos a projeção e o estudo de diferentes materiais 

advindos da arte contemporânea e da filosofia da diferença como catalisadores do ato de 

ler e escrever. Francis Alÿs, Agnès Varda, Samuel Beckett, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari foram os interlocutores para a experimentação proposta. 

Neste texto, escolhemos apresentar, em seis movimentos, os variados 

procedimentos utilizados no desenvolvimento dessa Oficina. É importante salientar que 

eles não aconteceram em uma ordem linear, conforme a formatação indica. Pelo 

contrário, foi percurso de deslocamento constante de ida e volta. Construção de um 

determinado modo movente, fruto de uma longa preparação. Retorno nunca ao mesmo 

lugar em função da agitação que aí se faz. Na sequência, tentamos conceder mais força 

                                                             

1 Software de edição da Microsoft de fácil utilização. Possibilita que pessoas sem muita experiência em 

informática possam adicionar, em seus vídeos, efeitos de transição, textos personalizados e áudio. 



à escrita através de alguns aspectos relativos à sucessão de estados ou de mudanças 

ocorridas. 

Procedimentos 

● Primeiro movimento: rizomatizar com fatos, atos e sensações de 

experimentações anteriormente vividas conectados com o processo de criação da 

Oficina que está sendo inventada. Menos um resgate de lembranças ou soma de 

recordações enquadradas em alguma categoria de homogeneidades estrutural. Bem mais 

a junção daquilo que simplesmente aumenta o grau de potência de uma nova 

proposição. 

 

● Segundo movimento: subtrair alguma coisa daquilo que está sendo repetido 

indiferenciadamente. Seccionar, mutilar, cortar, decepar, alterar o mesmo. Deixar 

emergir algo que ainda não foi executado. Exercitar a política da atenção no cotidiano. 

 

● Terceiro movimento: à espreita, ao modo animal, reunir heterogêneos. 

Agenciar com o inédito, com signos emitidos por corpos e incorpóreos presentes e 

virtualizados no dia a dia. Minimizar os caminhos antes percorridos. Não negar os 

resíduos que insistirem em se manter. Pelo menos um pouco, permitir estranhar-se. Ir e 

vir. Chegar e partir. Em cada percurso, nunca encontrarás a mesma terra natal, nem 

terreno firme. Transversalizar sem permanecer no mesmo lugar. Uma conexão desse 

tipo jamais está predeterminada. É pouco clara de antemão. Há milhares de caminhos 

possíveis de serem construídos. Por isso é um ato de criação alimentado por 

emergências: Tens necessidade de dizer algo a alguém? No que acreditas quando 

conectas isso com aquilo? Na mão, responderia Deleuze. Uma tarefa de artesão. 

 

● Quarto movimento: cartografar, registrando, anotando, rabiscando, 

fotografando e filmando. Escrever daquilo que te afecta e produz outras paisagens em 

teu pensamento durante o percurso. Tramar o inédito do ato de passear com o cotidiano 

professoral: continuar cartografando. Investe e insiste! De maneira alguma trata da 

realização de uma lista dos fatos e atos. Tampouco de interpretar o observado com 

distanciamento e neutralidade. Ora, o que se pretende é bem mais favorecer a 

construção de territórios existenciais na passagem daquilo que observas em ti à 

produção de sentidos singulares para tua vida. Nada de representações.  



● Quinto movimento: construir um plano de consistência para o que aparenta um 

caos obtido. Terás que te desapegar do todo. Registros serão abortados para impregnar 

força e firmeza ao que estás a juntar. Quem sabe um que outro material será guardado 

para outra oportunidade. Nem tudo que foi inicialmente reunido fará parte do conjunto 

de expressão quando este toma forma. Forma?! Por que pensas em recuar quando te 

exigem limites exteriores da matéria de que se constitui um corpo? Uma ideia, um 

acontecimento, uma ação sempre estará se apresentando em modos variáveis. Não se 

trata de colocar em uma fôrma e, sim em obter uma maneira capaz de dar a ver e ouvir 

teu modo de expressar um estado e condição permeados pelo tempo e espaço no aqui e 

agora de uma determinada maneia de ser professor. 

 

● Sexto e último movimento: desconfiar de todo procedimento, ao modo 

foucaultiano. Interrogar as tramas e os usos do passeio urbano. Isso funciona para a 

constituição de uma estética como forma em ação de uma dada professoralidade? 

 

O que se passou? 

Tramas e usos do passeio urbano: por uma estética professoral buscou fomentar 

a arte de passear na perspectiva filosófica, ao estilo socrático, inspirado na personagem 

Mrs. Dalloway, de Virgínia Woolf2 e nas intervenções artísticas de Francis Alÿs3 na 

cidade do México. Foi um convite a sair do território habitual que predominantemente 

mantém a sala de aula como espaço concreto para a formação docente. Nessa 

perspectiva, pulula a questão: Ao formar professores, por que passear registrando 

cartograficamente o vivido e o imaginado?  

Salientando que a matéria principal das Oficinas de Transcriação é a vida4, 

temos aqui como maior intenção o compromisso com a revitalização do pensamento. 

Acreditamos que o passeio urbano é um dispositivo potente para favorecer 

desterritorializações. Encontro com algo inédito acompanhado de algum devir 

minoritário que põe em ação as escrileituras. Percepções e sensações ínfimas, daí 

decorrentes, trazem à tona possíveis arranjos com a própria docência. 

                                                             

2 WOOLF, 1980. 
3 ALŸS, 1997. 
4 DALAROSA, 2011. 



Reunião de imagens capturadas com câmeras digitais e telefones celulares. 

Ideias para realizar um pequeno vídeo com o auxílio do programa movie maker. Uma 

tentativa de exercício de transcriação “fílmica”. Desenvolvimento de experimentações 

na abertura de circuitos desconhecidos pelo pensamento. Mapeamento das estratégias 

utilizadas pelos docentes, criadoras de territórios professorais na direção dos 

movimentos de afirmação da vida; delineamento das figuras da subjetividade a partir de 

transformações da estratégia de desejo. Transformações com os efeitos produzidos na 

subjetividade professoral, bem como postura de resistência aos regimes de estratificação 

de princípios identitários.  

Assim, a cartografia não atende como um modo descritivo de relatar achados; 

mais do que isso, ela favorece o mapeamento das maneiras como a força da criação 

opera nas práticas pedagógicas, das invenções de formas de expressividade para as 

emanações do corpo vibrátil. Tal escolha deve-se à dimensão micropolítica do estudo, 

isto é, no interesse pelas questões que envolvem os processos de subjetivação em sua 

relação com o social e o cultural, com as quais se configuram os contornos da realidade 

contemporânea em seu movimento contínuo de criação por intermédio da escrileitura. 

Esta que é inspiradora e cheia de ideias, produtora da diferença em seu exercício, 

deixando de lado as reproduções que inibem a capacidade de invenção. 

Os materiais reunidos àqueles que fizeram parte do planejamento e 

desenvolvimento da Oficina tornaram-se propulsores para que a escrita fosse 

acontecendo. Cada um dos participantes registrava os procedimentos utilizados para a 

confecção de seu vídeo em um bloco de anotações disponibilizado pelo Núcleo. Esse 

movimento de escrita permitiu fortalecer a ideia de escriler como forma de realização 

textual singular e livre de exigências relativas às normas que, por vezes, inibem a 

experimentação de outras formas de expressão. 

Ao mesmo tempo, de modo complementar à proposta de ativação do olhar 

sensível realizado em âmbito do cotidiano urbano, entendemos que a educação tem 

muito que aprender com a arte e a filosofia. Ou seja, aprender a criar novas relações 

com o mundo, a combater as opiniões correntes, a produzir outras composições. 

Aprender a produzir um campo de saber que propõe novidades, fabrica diferenças vitais 

e sociais, isto é, variados sentidos para a vida – experimentar, subverter códigos 

dominantes e traçar linhas de fuga. Podemos pensar, até então, como um exercício que 

opera com diversos materiais dispostos pela multiplicidade a fim de destituir o senso 

comum referente à geração de uma escrita.  



Sendo assim, o programa teórico utilizado durante a Oficina deteve-se nas 

seguintes ações: estudos de textos da filosofia da diferença, de obras literárias poéticas, 

de entrevistas de artistas e cientistas, leituras comentadas, leituras dirigidas e debates; 

projeções em DVD de documentários, vídeos de artistas e imagens de práticas artísticas 

contemporâneas; apresentações de imagens bidimensionais5; exercícios ensaísticos de 

escrita (entre filosofia e literatura) articulados a outros modos de expressão próprios do 

campo da elaboração de vídeos. As aulas teóricas foram importantes para que cada 

sujeito fosse construindo sua compreensão enquanto utilizava o método cartográfico, 

possibilitando, durante os passeios, um olhar diferenciado, uma experimentação 

provocada pela abertura ao inesperado, permitindo que conexões se formassem, 

territórios fossem desconstituídos ou reforçados e sensações pudessem transparecer nos 

vídeos por meio da escritura realizada. 

Considerando que a experiência subjetiva está em constante transformação em 

função daquilo que se passa nas circunstâncias do vivido; que nossos corpos capturam 

signos emitidos por coisas, animais e pessoas; que um acontecimento dá o que pensar e 

abala as representações, as organizações, até então utilizadas nos processos de 

recognição, procuramos, com os diferentes arranjos realizados entre arte e filosofia, 

mobilizar os campos sensitivo, sensível e perceptivo dos professores participantes da 

Oficina – não somente os utilizados normalmente – dando lugar àqueles que agem nas 

formas tidas como essenciais, deixando o sujeito abandonado diante das suas certezas.  

Um trabalho prioritariamente voltado à reconquista da dimensão animal no 

humano como um ser que se coloca à espreita, não apenas pelo seu estado consciente ou 

ideológico, mas pela sensibilidade acionada na experiência vivida. Outros modos de 

pensar, de viver, de expressar são produzidos. A subjetividade torna-se flexível, por isso 

menos fixa, criando dispositivos conectivos-disjuntivos que mantenham ou amplifiquem 

a energia vital do corpo: um movimento rizomático em que novos agenciamentos de 

intensificação de forças são construídos. Atar, coser, conectar outras formas de ver e 

dizer, concedentes de sentido ao vivido, fornecendo consistência às sensações acolhidas 

pelo corpo que se faz morada da diferença. 

                                                             

5 Materiais utilizados na oficina: Fragmentos do vídeo O abecedário de Gilles Deleuze (1997); obras 

literárias poéticas de Samuel Beckett; projeções, em DVD, do documentário de Agnès Varda – As praias 

de Agnès; entrevista com Jorge Larrosa; e projeção de imagens de práticas artísticas contemporâneas de 

Lígia Clark e Francis Alÿs – Bloco de gelo e Tornado. 



Por fim, destacamos o trabalho desenvolvido como uma tentativa para fazer ler e 

escrever a partir de conexões de diversas áreas de saberes. Procuramos arejar as formas 

estratificadas e representacionais do pensamento. Do que compete ao fazer professoral 

referente à sua formação inicial e continuada, também ao ensino e aprendizagem, em 

que se possa movimentar a criação de percepções a respeito daquilo que se entende por 

necessidade e imponha uma ação positiva e intencional no exercício de seu fazer. São 

atuações possíveis de serem realizadas na educação: suspender velhos hábitos, deixar de 

lado aquilo que não eleva uma potência de vida, conforme indica Spinoza6, e se dispor a 

capturar materiais distintos que possibilitem multiplicar-se na variação daquilo que é 

reunido. Para tanto, cabe desenvolver uma postura de professor catador, mantendo-se 

atento àquilo que lhe põe a pensar como maneira de abrir fendas nos círculos que se 

abrem e se fecham alcançando o mesmo ponto em prol da variedade de conteúdos 

existentes, fazendo funcionar uma ação educativa atrelada à atualidade e capaz de 

compor outras perspectivas de saberes. 
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