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PARECER 

 

 

“A maior riqueza do homem é sua incompletude” rouba Rafaela a poesia do 

menino Manoel para delicadamente iniciar uma escrita sensível que dá a ver experiências 

formativas que aconteceram entre os livros e as gentes de uma biblioteca de escola pública 

que acolheu o Subprojeto Pibid do Curso de Pedagogia da FFP-UERJ e as experiências 

que neste ensaio monográfico se narram.  

 

 

Continuo da mão do menino Manoel e penso “nesse ponto a monografia de 

Rafaela é abastada” pois ela, Rafaela e sua escrita “não agüentam ser apenas um 

sujeito:  

 

 

- “que abre portas, que puxa válvulas”: por isso ela oferece “O brilho no olhar. 

O coração que pulsa. A pele que arrepia. A emoção que chega sem avisar” e apresenta a 

potência da existência de um território composto por livros e gentes. Uma Biblioteca Viva 

que exige uma aproximação amorosa, registrada em diários que compõem com as 

próprias escritas uma teia de problematizações do que se passa entre a escola e a 

universidade... Essa problematização que Rafaela traz não tem nada das grandes 

iluminações das portas que se abrem, mas tem o gemido da greta que emerge e se forja 



 
 

nos movimentos mínimos e atemporais: se narra no ensaio do habitar esse território ao 

longo de quase três anos:  um trabalho que vai acontecendo nas bordas do território, 

buscando ultrapassar seus limites. 

 

 

- “que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde”: Rafaela e sua escrita 

narram uma processualidade e por isso este ensaio é a sistematização de uma cartografia 

na qual o imprevisto e a composição de outras temporalidades que compõem o cotidiano 

dos acontecimentos emerge com força e nos derruba provocando experiência: na 

Biblbioteca Viva não tem apenas o tempo do relógio, dos planejamentos, dos relatórios, 

das horas-aula, dos recreios... tem também, e como aquilo que pulsa, o tempo do desejo 

da leitura, da espera a secar a pintura das paredes para poder ficar dentro da sala, do cheiro 

dos livros na arrumação do espaço, dos múltiplos e diversos poemas da única aluna-poeta 

que participou de uma atividade. Tem um tempo da processualidade narrado por Rafaela 

delicadamente quando escreve que a aposta do trabalho é que se possam se produzir 

efeitos sobre os leitores, afetando e reconfigurando a cognição e a subjetividade, inclusive 

ampliando a escolha de novas práticas não visando prioritariamente à interpretação dos 

textos e a busca do significado, mas sim promover encontros e conversas. 

 

 

-“que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc”: pois Rafaela não se 

conforma com o mesmo, se desloca e nesse deslocamento procura a escrita do novo que 

a atravessou na experiência como bolsista Pibid e forja, muito mais que imperativos e 

escritas do mesmo, perguntas: “O que tem a escola básica a nos dizer? Como a inserção 

no PIBID possibilitou-nos ampliar o grau de abertura à experiência através dessa 

parceria? Como a formação inventiva de professores pode afirmar a vida?” e ensaia 

conceitos como implicação, cartografia, formação inventiva, produção de subjetividade 

conversando com alguns autores que aparecem não como citações ilustrativas mas dando 

corpo e atualizando as suas preocupações de pesquisa. 

 

 

Então, 

 

Ela, Rafaela e sua escrita “precisam ser outros” pois se atenta para o brilho nos 

olhos dos alunos:  Um brilho-expressão de quem ouviu e ouve que a escola não é um bom 

lugar para se habitar. Mas também um brilho-movimento que mostra a possibilidade de 

sair dos lugares de lamento, muito usual na Escola Básica... e também na Universidade. 

 

 

Ela, Rafaela e sua escrita “pensam renovar o homem usando borboletas”... e o 

ensaiam nesta monografia, lindamente... 

 

 

Considero este ensaio monográfico uma abertura para pensarmos juntos uma 

experiência formativa possível no campo da Iniciação à Docência a partir de conceitos 

como invenção, escola, experiência e seu tensionamento com os acontecimentos 



 
 

cotidianos que um projeto como este forja coletivamente. Com base no parecer avaliativo, 

considero a monografia  APROVADA com NOTA 10 (DEZ) 

 

Professora Doutora  Anelice Ribetto 
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RESUMO 

 

CORRÊA, Rafaela. Experiências Formativas entre Universidade e Escola Básica: A 

biblioteca como potência de produção de vida na escola. Monografia (graduação em 

Pedagogia) – Faculdade de Formação de Professores – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, São Gonçalo, 2014. 

 

Este trabalho monográfico emerge de estudos e análises da experiência de atuar 

como bolsista de iniciação à docência PIBID/CAPES/UERJ no Colégio Estadual 

Conselheiro Macedo Soares, localizado no bairro do Barreto, na cidade de Niterói.  A 

escolha do tema se deu em meio as experiências no traçado de um projeto nomeado 

“Biblioteca Viva” pensado e criado pela autora aliada a companheira de graduação Renata 

de Souza Moura. Neste ensaio propomos uma forma diferenciada de pensar e viver a 

formação de professores, que se deu a partir da inserção no Projeto Institucional do 

Subprojeto de Pedagogia Saber Escolar e Formação Docente na Escola Básica 

PIBID/CAPES/UERJ. O Subprojeto de Pedagogia coloca em análise a formação inicial e 

continuada de professores buscando um refinamento do campo pedagógico partindo da 

fundamental articulação entre universidade e escola básica. Reduzir as distâncias entre 

professores e alunos da universidade e da escola básica é um caminho que possibilita a 

análise da micropolítica do cotidiano escolar e os seus atravessamentos na vida dos 

sujeitos escolares. Traça o tema da formação inventiva conforme proposto por Rosimeri 

de Oliveira Dias, conversa, também, com conceitos na linha da filosofia da diferença, 

método da cartografia, experiência, autogestão e pesquisa-intervenção, por meio de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari, Jorge Larossa, René Lourau, entre outros. No decorrer serão 

abordadas experiências e reflexões acerca da formação de professores pelo viés da 

invenção, apresentando outras maneiras de habitar o chão da escola, pensando outros 

modos de ser e estar no território da biblioteca. Para tanto, junto com autores e conceitos, 

costuramos rente aos diários de campo, conversas e encontros com as ferramentas 

metodológicas que dão luz a problematização e reflexão de que formação estamos 

falando, fazendo e propondo.  

 

Palavras-chave: Formação, território, biblioteca, iniciação à docência, experiências.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior riqueza do homem é sua incompletude.  

Nesse ponto sou abastado.  

Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito.  

Não aguento ser apenas  

um sujeito que abre portas, que puxa válvulas,  

que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde,  

que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros.  

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

 

Manuel de Barros.  
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APRESENTAÇÃO: CAMINHOS QUE PRODUZIRAM DIFERENÇAS  

 

 

Este trabalho monográfico emerge de estudos e análises na experiência de atuar como 

bolsista de iniciação à docência no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares (CECMS).  A 

escolha do tema se deu em meio as experiências no traçado de um projeto nomeado Biblioteca 

Viva pensado e criado por mim aliada a companheira de graduação Renata de Souza Moura. 

Foram diversos os temas que despertaram interesse no decorrer da graduação, pois sempre 

estive aberta à adentrar ao plural universo das possibilidades de atuação do pedagogo, porém 

somente no último ano de graduação decidi expor esse belíssimo trabalho que produz efeitos 

em nós e, sobretudo, na escola em questão. Outra escolha das palavras é o uso do gerúndio e a 

terceira pessoa do plural ao conjugar alguns verbos no decorrer do ensaio, visto que o trabalho 

foi sendo desenvolvido a várias mãos e sem dúvidas, com o companheirismo e parceria da 

graduanda Renata de Souza Moura, inclusive serão visualizados alguns registros de diários de 

pesquisa da companheira referida. O gerúndio provoca sentidos de intervenções coletivas que 

permanecem em ação, no presente e que são geridas por um corpo coletivo e potente de 

problematização e intervenção. 

No início da graduação em Pedagogia, as nuvens de indecisão ganharam força, não sabia 

ao certo o porquê ali estava e onde pretendia chegar. Iniciei achando que não era realmente o 

que eu queria, e ao término do primeiro período de graduação, tranquei e segui rumo à outra 

área do conhecimento, outro curso na área da saúde, na esperança de encontrar o que eu 

acreditava que procurava. Hoje, vejo a importância desta decisão na minha vida, ao fazer outro 

curso, estudar outra área percebi meu encanto pelo o que estudo. Uma certa paixão pela prática 

educativa. O brilho no olhar. O coração que pulsa. A pele que arrepia. A emoção que chega 

sem avisar. Ou seja, estudo pedagogia por real opção, por vontade, desejo, encanto, escolhi o 

curso e posso dizer que o curso me escolheu. Talvez esse seja um disparador que me levou a 

produzir este estudo, que pensa e aborda experiências formativas e a biblioteca como 

possibilidade de pensamento. Um ensaio de dedicação e amor as práticas desenvolvidas ao 

longo desses três anos. Este trabalho, como todo texto tem alguma história para contar, suas 

motivações, intenções e caminhos refletem e falam da minha trajetória de vida e acadêmica.  

Ao longo da graduação é comum a escuta de vozes que renegam e desvalorizam o curso 

de pedagogia pelos corredores da faculdade, dentro das salas, nas mesas de bares e nos meios 

de transportes. Estas vozes motivaram a escrever e reafirmaram um desejo de experimentar os 
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campos possíveis de produção de conhecimento dentro da escola, como o território da 

biblioteca. 

Revivendo um pouco da minha trajetória, o contato com a noção de formação inventiva 

aconteceu a partir de julho de 2011, por volta da passagem do 2° período para 3° período da 

graduação na disciplina de psicologia da educação II, na época ministrada pela professora 

Rosimeri de Oliveira Dias. Com este encontro, muitos outros se sucederam e permitiram chegar 

até aqui. Os conceitos e textos trabalhos em sala passaram a ecoar em minha vida, sentidos e 

questionamentos. As inquietações cercaram o meu caminho, e me direcionaram ao Subprojeto 

de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro - FFP/ UERJ - Projeto “Saber escolar e formação docente na Educação Básica” 

PIBID/CAPES/UERJ – 2011 e atualmente Projeto Institucional PIBID UERJ 2013 que dá 

continuidade ao projeto iniciado em 2011 e coordenado pelas professoras Rosimeri Dias e 

Anelice Ribetto. O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa de 

aperfeiçoamento e valorização de professores para a educação básica da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), que insere alunos de graduação na escola 

básica sob a supervisão de um professor da universidade e outro da escola. O Subprojeto de 

Pedagogia coloca em análise a formação inicial e continuada de professores buscando um 

refinamento do campo pedagógico partindo da fundamental articulação entre universidade e 

escola básica. Teve início em agosto de 2011, se estendendo até os dias atuais. Durante todo 

esse processo, estive imersa nas duas versões, totalizando em torno de 3 anos de permanência. 

Uma longa pesquisa e severa implicação. O ato de implicar-se. Nas palavras de Lourau, 

 

“Estar implicado (realizar ou aceitar a análise de minhas próprias implicações) é, ao 

fim de tudo, admitir que eu sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar 

fenômenos, acontecimentos, grupos, idéias, etc. Com o saber científico anulo o saber 

das mulheres, das crianças e dos loucos - saber social, cada vez mais reprimido como 

culpado e inferior. O intelectual (...) com sua linguagem de sábio, com a manipulação 

ou o consumo ostensivo do discurso instituído e o jogo das interpretações múltiplas, 

dos “pontos de vista” e “níveis de análise”, esconde-se atrás da cortina das mediações 

que se interpõem entre a realidade política e ele. O intelectual programa a separação 

entre teoria e política: é para comer-te melhor, minha filha (...) mas, esquece que é o 

único que postula tal separação, tal desgarramento.” (René Lourau, 1975, pp. 88-89, 

grifos do autor).  
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 Engajar-se, abrir-se para a experiência. Não necessariamente a experiência do novo, 

mas ao que acontece, ao que nos passa. Um trabalho menor na perspectiva de semear um a um, 

na micropolítica cotidiana que me fascina. Assim, articular minha participação no PIBID com 

os efeitos que produzi ao longo da graduação engajada em um trabalho coletivo de pesquisa 

significa produzir sentidos, reflexões e intervenções no processo de formação escolar e da 

formação em seu sentido amplo, permeada nas relações cognitivas, subjetivas e sociais na 

contemporaneidade. Sobretudo, pensar a formação aliada a escola, estreitando as distâncias 

entre universidade e escola básica, me coloca no chão dos acontecimentos, me afasta dos 

discursos teóricos especulados do território escolar, colocando à prova, o contato e a vivência 

no cotidiano plural escolar.  

Deste modo, me encontro imersa em estudos e referenciais teóricos metodológicos na 

perspectiva da invenção desde o ano de 2011, uma grande caminhada que não se encerra neste 

trabalho. Este ensaio é uma tentativa de dar visibilidade aos estudos, produções, análises e 

questionamentos forjados na graduação em Pedagogia. Uma semente que foi plantada, que 

ainda colhe e há de colher muitos frutos no que diz respeito a diversidade da escola.  

Aliado a pratica de trabalho, os estudos e as leituras são frutos de diálogos, 

estranhamentos e produções com Gilles Deleuze, Felix Guattarri, Simone Paulon, Rosimeri de 

Oliveira Dias, Vírginia Kastrup, Manoel de Barros, René Lorau, Jorge Larrossa, e outros 

teóricos que se voltam à expressão de uma perspectiva micropolítica1 e inventiva. Nesta 

perspectiva é que emerge o objetivo desta monografia, o caminho é dar a ver uma análise de 

experiências como bolsista de iniciação à docência, na aposta de um trabalho coletivo e potente 

na biblioteca do referido colégio.  

Para tanto, no primeiro capítulo será abordado os encontros entre universidade e escola 

básica, narrando os estranhamentos com o desconhecido e os deslocamentos entre formação 

inventiva e chegada na escola, procurando articular conceitos da filosofia da diferença e o 

conceito de aproximação inventiva. Conceito que se desdobra da noção de formação inventiva 

(DIAS, 2008) e ganha forma no decorrer do trabalho desenvolvido com os alunos do CECMS.   

No capítulo seguinte, trazemos à tona o desafio de implicar-se, abrir-se para a pesquisa. 

Abordamos as práticas cotidianas e experiências de partilha no desenvolvimento do projeto 

Biblioteca Viva, dando sentidos a palavras que ressoam e expressam a um jogo ético, estético e 

                                                             
1 Entende-se aqui a micropolítica como um conceito proposto por Guattari e Ronilk (1986, apud ROCHA, 2012). 

Não é denominada assim por sua ordem de grandeza ou importância, mas pela sua ênfase nos processos, nas 

relações invisíveis que nos atravessam no cotidiano. Esta pesquisa se desenvolve no plano das micropolíticas, ou 

seja, na perspectiva das turbulências (ROCHA, 2012, p. 47). É a produção do desejo, acontecimento, realidade, 

promovida pela arte dos encontros (ibidem). 
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político de atuar no território da biblioteca. Tomo palavras como conceitos chaves de 

deslocamento no trabalho afirmativo de movimento e vida na biblioteca, a implicação e os 

agenciamentos. Importante ressaltar que esses sentidos ganham forma sem nenhuma ordem 

cronológica, eles emergem à medida que nos tocamos com o trabalho desenvolvido, com 

enfoque de análise na atenção ao presente e ao processo escolar.   

Em seguida, no terceiro capítulo, buscamos explorar as análises e as experiências no 

processo de constituição e reconstituição do projeto Biblioteca Viva, tomando como ponto de 

partida, um processo coletivo de forças atravessadas. Para tanto, é preciso afirmar um trabalho. 

O intuito é expor reflexões acerca da experiência ímpar de iniciação à docência, o 

amadurecimento ao longo do processo e os efeitos produzidos. 

Neste sentido, esse ensaio se configura em um jogo de palavras, sentidos, significados 

e significações, é fruto de aproximações, implicações e deslocamentos na minha vida. Vale 

destacar, a sensível abertura ao que me toca no decorrer da graduação em pedagogia. Um 

conjunto de sentimentos, sentidos e afetos aos atos que desempenho na vida. Com isto, procuro 

pensar o trabalho em constituição como um desdobramento das escolhas que realizo. Não se 

encerra ao fechar a porta da sala de aula ou ao fechar os livros dos teóricos estudados, eles 

influem e reverberam em nossa vida, compondo outros modos de ser, estar, estudar, viver e 

trabalhar no cotidiano vivido. Questionar e/ou problematizar a formação exige aberturas e 

olhares sensíveis ao presente vivo, e este trabalho nada mais é que uma atenção aos sentidos 

emergentes na pesquisa e na minha vida. Não interessa aqui, a procura de respostas e soluções 

para os questionamentos, a beleza ou a certeza dos acontecimentos, nem os inicios ou fins. O 

foco são os processos e os movimentos que potencializam esse estudo. 

Cabe aqui produzir problematizações, outros modos de formação, outros territórios de 

leitura, outras bibliotecas, outros movimentos de produção de conhecimento, outras perguntas 

e reflexões no cotidiano pedagógico e na abertura para experiência. Procuramos, então, "outros 

modos de se estar no verbo da vida" (Orlandi, 2002, apud Domingues 2010). Outras formas se 

ser e estar no mundo.  
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CAPITULO I 

 

ENCONTROS E CONVERSAS ENTRE UNIVERSIDADE E ESCOLA BÁSICA2 

 

Começar pelo meio é sempre um desafio para a escola básica e a formação de 

professores, pois estes são campos prontos, são familiares. A opção pelo meio nos força a traçar 

uma escrita e uma ação em devir (DELEUZE; GUATTARI, 2002), que se dá a medida do 

tempo, acompanhando as transformações, mutações que a vida impõe. Naturalizar acaba sendo 

um processo na maioria dos casos automáticos, ao tempo que desnaturalizar, inventar e pensar 

com as práticas, construindo e desconstruindo conceitos, produzindo problemas é outro 

caminho, e um dos grandes desafios na afirmação da vida em territórios escolares. A invenção 

e o fazer diferente, buscando outros modos, exige trabalho. Para Kastrup (2012, p. 141): 

 

Inventar vem do latim invenire, que significa encontrar relíquias ou restos 

arqueológicos. Tal etimologia indica o sentido do termo, tal como ele é 

particularmente utilizado no campo da psicologia cognitiva. A invenção não opera 

sob o signo da iluminação súbita, da instantaneidade. A invenção implica uma 

duração, um trabalho com restos, uma preparação que ocorre no avesso do plano das 

formas visíveis. Ela é uma prática de tateio, de experimentação e de conexão entre 

fragmentos, sem que este trabalho vise recompor uma unidade original, como um 

puzzle. A invenção se dá no tempo. Ela não se faz contra a memória, mas com a 

memória, produzindo, a partir dela, bifurcações e diferenciações. O resultado é 

necessariamente imprevisível. 

 

Neste contexto inventivo, este ensaio leva o tema da invenção para o campo da formação 

de professores (DIAS, 2012). Para tanto, colocamos em análise algumas experiências que 

acontecem no Subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - FFP/ UERJ, vinculado ao Projeto “Saber escolar e 

formação docente na Educação Básica” PIBID/CAPES/UERJ. O Subprojeto de Pedagogia 

coloca em análise a formação inicial e continuada de professores buscando um refinamento do 

campo pedagógico3, que tem como princípio fundamental pensar e fazer a formação de 

                                                             
2 Este capítulo emerge de um artigo escrito por Rafaela Corrêa e Renata Moura, apresentado no V Seminário Vozes 

da Educação que faz ressoar o projeto Biblioteca Viva, que se encontra em constituição no CECMS (cf. CORRÊA; 

MOURA, 2013).  

 
 
3 Isto significa dizer que pensamos e fazemos uma Pedagogia com a escola básica afeta a uma formação inventiva 

de professores (Dias, 2012), que envolve as noções de produção de subjetividade (Deleuze, 2005 e Domingues, 
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professores na articulação entre universidade e escola básica. Questão cara para os campos de 

análise e de intervenção (LOURAU, 1993) em ambos os territórios.  

 

Como ainda estamos em processo de elaboração de um projeto que envolve a 

leitura e suas diferentes possibilidades envolvendo o território da Biblioteca 

do CECMS, conversamos com a bibliotecária para saber quais atividades 

eram desenvolvidas lá. Quando ela falou sobre a “Semana das Emoções”, eu 

fiquei muito empolgada e já podia imaginar que era possível realizar essa 

aproximação inventiva envolvendo todas as turmas e professores da escola. 

Penso que com essa intervenção, vamos nos aproximar da escola e dar o 

pontapé inicial para o nosso projeto.” 

(Registros de pesquisa - 02.09.2011 – Renata Moura) 

 

As análises e intervenções que serão expressas neste trabalho enunciam o traçado da 

experiência que acontece no projeto Biblioteca Viva, que é realizado no Colégio Estadual 

Conselheiro Macedo Soares (CECMS), localizado no bairro Barreto, no município de Niterói. 

Ele foi criado tendo em vista o desenvolvimento de práticas de uma formação inventiva de 

professores, entendida como um processo de transformação de si e do mundo (DIAS, 2012, p. 

36).  

A aposta de uma formação inventiva é fazer com o outro, e formar é criar outros 

modos de viver-trabalhar, aprender, desaprender e não apenas instrumentalizar o outro 

com novas tecnologias ou ainda, dar consciência crítica ao outro. Uma formação 

inventiva é exercício da potência de criação que constitui o vivo, é invenção de si e 

do mundo, se forja nas redes de saberes e fazeres produzidas histórica e coletivamente. 

Como se expressa isto no campo da formação é o que interessa nas pesquisas feitas 

com a escola e com a universidade.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2010), políticas de cognição (Kastrup, 2005), estética da existência (Foucault, 2004), arte e invenção (Kastrup, 

2001). Para maiores detalhes acessar http://www.pibiduerj.org e 

https://www.facebook.com/pibidcursodepedagogiaffpuerj. 
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1.1 A CHEGADA NA ESCOLA: APROXIMAR-SE4 

 

Colégio Estadual Conselheiro Soares – Primeiro olhar.  

 

 

A tentativa de aproximar-se da escola, dos alunos e dos acontecimentos que permeiam 

as relações existentes neste território nasce em seu simples significado, recorremos ao 

significado dado ao verbo aproximar, segundo o dicionário Silveira Bueno, aproximar significa 

“pôr junto; fazer com que uma coisa fique ou pareça estar perto de outra; estabelecer relações 

entre; aliar.” Afirmamos esses sentidos, à medida que agimos na busca de estabelecer relações, 

promover agenciamentos e encontros, aliar-se a esses alunos, estreitando distâncias e barreiras 

que os separam de um amplo mundo de possibilidades, dentro do território da biblioteca.  

As várias formas de interpretar o verbo aproximar nos faz pensar pluralmente, sem 

pontos finais. As vírgulas são companheiras neste caminho de refletir sobre o ato de se 

aproximar, podendo sempre haver um complemento de ideias. Será que é tão fácil assim se 

aproximar de algo ou alguém como dizem as palavras do dicionário? Estar perto nem sempre 

significa estar próximo, quantas vezes estamos longe das pessoas, dos lugares, dos cheiros, e 

nos sentimos tão próximos a eles? Neste caso, aproximar é bem mais que um verbo ou uma 

ação, é um sentimento, uma energia que corre ou não corre por entre nós. A distância não 

impossibilita a proximidade, nem tampouco se aproximar de algo, alguém ou alguma coisa. A 

presença, também não garante a proximidade nem tampouco determina sentimentos, pessoas, 

                                                             
4 Este capítulo emerge do verbete Aproximar escrito por Corrêa (2014).  
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lugares, coisas próximas umas das outras. Outro ângulo de aproximar está em sentimentos, 

entrelaço aos sentidos que produzimos na experimentação de uma aproximação. Ser e estar 

próximo nos afasta por muitas vezes. Quantas vezes tentamos ou preferimos nos distanciar de 

situações ou pessoas que são e estão tão próximas a nós? Ora por necessidade, ora por 

preocupação. A proximidade nem sempre é o melhor caminho, quando, por exemplo, vivemos 

determinadas situações e sentimos que se distanciar, se afastar pode ajudar na compreensão, ou 

numa visualização mais clara, mais limpa, mais realista. É um modo de trabalho, uma aposta 

de alteridade.   

O tempo ajuda a clarear as nebulosidades, a calma auxilia no entendimento e a produção 

de aberturas para a problematização nos liberta, esses podem ser grandes aliados de uma 

aproximação. Tempo, é tempo de tempo, cronológico, de anos, de meses, de dias, de horas, de 

minutos e de segundos. Quando nos damos tempo, nos vemos, nos aproximamos de nós 

mesmos, conhecemos o que de nós nem sempre está dado ou desconhecemos o que nos habita. 

Quem tem cem por cento de certeza de tudo que gosta, de tudo o que quer, de tudo o que sabe 

de si mesmo? A calma vem para tranquilizar as mentes atordoadas, aceleradas e adoecidas no 

contemporâneo. Quando temos ou desenvolvemos a habilidade da calma, visualizamos certos 

pontos que anteriormente não estavam em nosso campo de visão, ou estavam e foram 

despercebidos, ignorados pela aceleração da informação.  

A abertura para as problematizações nos permite indagar, perguntar a nós mesmos, 

responder respostas desconhecidas, perguntar perguntas esquecidas. O tempo e o espaço se 

ligam para forjar aproximações inventivas. Assim, se permitir, se conhecer, se aproximar do 

outro que existe dentro de nós, quer dizer “dos outros” que nos habitam e nos formam e 

reformam a cada dia. Aproximar-se da biblioteca foi um encontro de desafios e 

atravessamentos. Vai além de estar presente ou estar por perto. É um ethos, uma atitude que se 

constitui a cada dia, uma posição em relação ao mundo e a si mesmo. Partindo da relação da 

palavra aproximar sob a ótica do método da cartografia proposto por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (1995), podemos produzir problematizações. Pesquisas e trabalhos orientados por este 

método são pensados a partir do constante arranjo e desarranjo dos efeitos produzidos ao longo 

do processo, os modelos prontos, as questões a priori, os caminhos e metas especificas não são 

ferramentas geralmente encontradas e praticadas neste ponto de vista. “A cartografia parte do 

reconhecimento de que, o tempo todo, estamos em processos, em obra”, afirma Virgínia 

Kastrup (BARROS; KASTRUP, 2009, p.73). 
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A cartografia surge como um princípio do rizoma que atesta, no pensamento, sua força 

performática, sua pragmática um princípio inteiramente voltado para uma experiência 

ancorada no real. (DELEUZE, 1995, p.21)  

 

Neste sentido, a pesquisa se dá e se fortalece à medida que acompanhamos o processo, 

em que estamos sensíveis, atentos e próximos ao objeto (estudo) pesquisado. Uma implicação5. 

A cartografia está aberta as possibilidades humanas e atenta à produção da vida, emerge a partir 

do plano da experiência, não tem regras a seguir, é um movimento atencional, concentrado na 

localização de pistas do processo em curso. Vale lembrar o pensamento de Paulo Freire (1995, 

p.110), “abrir-se a alma da cultura e deixar-se molhar-se, ensopar-se das águas culturais e 

históricas dos indivíduos envolvidos na experiência”. Tomar a vida como experiência, a partir 

das relações.  

O cartógrafo analisa o acontecimento acontecente, a realidade que se apresenta e se 

coloca, não necessariamente estática, e, sobretudo vai além das análises existenciais, 

acompanha um campo de forças dinâmico e de risco. Não busca respostas prontas, resultados 

acabados, se encontra em constituição e aproximação do mundo de si e dos outros. Ele adentra 

os agenciamentos que surgem entre os sujeitos implicados, contemplando sujeito 

pesquisador/pesquisado e o objeto pesquisado/pesquisador, como bem afirma Kastrup (2009, 

p.49), “o cartógrafo deve pautar-se numa atenção sensível, para que possa, enfim, encontrar o 

que não conhecia, embora já estivesse ali, como virtualidade”. Para assim, desenvolver 

percepção e sensibilidade aos territórios, aos sentidos e as relações cotidiano-mundo 

estabelecidas ainda que transitoriamente. Virgínia Kastrup, quando trata das especificidades do 

método cartográfico, ainda complementa a prática cartográfica com uma espécie de 

“acionamento no nível das sensações” (KASTRUP, 2009, p.42). Sensibilidade, percepção e 

implicação sugerem ou propõem uma aproximação inespecífica a algo, ou alguma coisa. A 

atenção sensível requer aproximação, implica parar, dar-se tempo, dirigir-se ao outro, escutar o 

dito e o não dito. Colocar-se na posição, na medida horizontal mesmo que imaginária. Não 

precisamos nos sentir distantes, ou melhor do que o outro para convivermos. Pelo contrário, 

quanto mais nos aproximamos das pessoas, nos conhecemos e percebemos diferenças que nos 

unem e semelhanças que nos afastam. Não são regras, são exceções. Aproximar-se e afetar-se. 

                                                             
5 A noção de implicação é forjada no campo da Análise Institucional, buscando confrontar-se ao cientificismo 

objetivista e neutro que postula a possibilidade de separação e distanciamento entre pesquisador e objeto. Ao 

contrário dessa neutralidade, a Análise Institucional afirma que sempre estamos implicados naquilo em que 

intervimos. A análise de implicação nos permite incluir os efeitos analisadores dos processos de intervenção, 

analisando a posição do pesquisador nas relações sociais e na trama institucional. A implicação é um “nó de 

relações” (ALTOÉ, 2004, p. 190). 
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Afetar-se para afetar. Implicar-se e pesquisar por contágio, pelo toque, pelo olhar, pelas 

aproximações que ora nos afastam, ora nos aproximam, mas fazem da vida outras e novas 

possibilidades. 

  

1.2 NO ENTRE TEORIA(S) E PRÁTICA(S) E MODOS DE FAZER: APROXIMAÇÃO 

INVENTIVA COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO 

 

A parceria com o CECMS proporciona a constituição dos eixos de análise e de 

intervenção do referido projeto, ao mesmo tempo em que aprendemos a trabalhar com uma 

processualidade que enfrenta o cotidiano escolar e suas imprevisibilidades. Ao longo da 

pesquisa no colégio, alguns pontos cruciais determinaram a escolha pelo trabalho envolvendo 

a biblioteca, um território tão conhecido, porém pouco utilizado. A grande quantidade e a 

qualidade dos livros que a biblioteca da escola possui, a reflexão sobre a leitura e os efeitos que 

ela pode trazer para os alunos, professores, pesquisadores e para escola como um todo, são 

implicações (LOURAU, 1993), que estiveram presentes nesta pesquisa e que influenciaram 

diretamente na decisão de tocar este trabalho. Todos esses fatores desencadearam um interesse 

investigativo desse território tão heterogêneo e pulsante que é a escola de um modo geral e a 

biblioteca, em especial.  

O trabalho é efeito das análises e das intervenções na perspectiva da invenção, o método 

da cartografia e da pesquisa-intervenção (PASSOS, KASTRUP, ESCÓCIA, 2009) são os eixos 

teóricos e metodológicos do Subprojeto de Pedagogia. Entendemos que não é possível 

cartografar um território antes de habitá-lo e a elaboração do projeto Biblioteca Viva começou 

por aí. O trabalho vai acontecendo nas bordas do território, buscando ultrapassar seus limites. 

O método da cartografia exige de nós aprender a começar pelo meio. O que já existe de 

trabalhos na biblioteca do Macedo?  

Tratamos, no Biblioteca Viva, de um projeto-cartografia, elaborado e reelaborado na 

medida das processualidades e configurações das forças presentes. A Semana das Emoções é 

um exemplo de atenção ao presente do colégio, de uma restituição dos projetos já desenvolvidos 

na biblioteca. Desenvolvida no segundo semestre do ano de 2011, essa atividade que não iria 

ser realizada naquele ano por falta de funcionários, foi um pretexto para uma aproximação 

inventiva, recebendo a participação e colaboração dos alunos e professores da escola. A 

princípio seria a mesma “Semana das Emoções” de todos os anos, porém no decorrer da prática, 

frente às situações singulares de cada momento, de cada dia, de cada segundo, de caminhos e 

alternativas plurais que determinaram e arriscaram outro sentido da sua realização. O 
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desenvolvimento desta atividade já desenvolvida pelas bibliotecárias logo no início do projeto 

“Biblioteca Viva” possibilitou uma maior visibilidade e aproximação dos alunos e da escola 

como um todo, tendo em vista a constante curiosidade, que se expressava por meio de perguntas 

no pátio da escola nos intervalos das aulas.  

Colocar em prática uma atividade pré-estabelecida, com seus modelos e padrões 

determinados não é tão inovador assim. Na perspectiva da invenção, porém, as brechas pelas 

quais escolhemos adentrar fazem toda a diferença na atenção ao presente. Andar pelo meio é 

um convite a viver na corda bamba. Por isto, nossa atenção é ferramenta fundamental e, junto 

com ela, o diário de campo é utilizado como dispositivo para evidenciar as análises entre escrita 

e produção da docência no desenvolvimento do projeto Biblioteca Viva. Escrever o Diário de 

Campo permite "tentar fazer dos acontecimentos cotidianos um caminho para o conhecimento 

(e transformações de si)" (ibidem, p. 84-85), é "mapear o mundo com as intensidades do 

mundo" (JÓDAR; GÓMEZ, 2002, p. 38). Sua importância se expressa na composição do plano 

coletivo de força e forja potentes análises.  

Dadas as singularidades do método da cartografia, pesquisa intervenção e os 

dispositivos de uma formação inventiva de professores, estabelecemos uma política para o 

trabalho, definida tanto das formas subjetivas instituídas, quanto do domínio cognitivo das 

forças habitadas pelos alunos da escola. Política de aproximar, experimentar, analisar e intervir, 

sem ordem cronológica de acontecimentos, na produção de sentidos e efeitos. 

 

A pesquisa-intervenção, ou apenas a intervenção, como procedimento de aproximação 

com o campo, mostra-nos que ambos - pesquisador e pesquisado, ou seja sujeito e 

objeto do conhecimento - se constituem no mesmo momento, no mesmo processo. 

(Barros, 1994, p. 309)  

 

O Biblioteca Viva constitui um dispositivo de formação inventiva de professores, na 

medida em que o contato com a leitura, a arte e o território da biblioteca da escola básica é uma 

ocasião para experiências de problematização. Para tanto, pensa a biblioteca como um espaço 

para praticar a leitura e a arte em grupo, e compartilhar experiências produzidas por tais leituras 

e vivências. O intuito é explorar o território da biblioteca da escola, utilizando aproximações 

inventivas que envolvam a escola, os livros, as leituras, a arte, os professores e alunos da escola 

e da universidade como um todo. A aproximação inventiva consiste na prática que busca o 

encontro com a leitura aliada à arte, expressando uma forma de estreitar as distâncias entre 
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universidade e escola básica, dando visibilidade a novas maneiras de ver, fazer e sentir em um 

território tão conhecido e pouco utilizado, como a biblioteca do CECMS.  

Neste sentido, uma aproximação inventiva segue uma perspectiva de problematização, 

em que a invenção se coloca como ferramenta de produção de problemas e questões sociais, 

históricas e políticas que forçam o pensamento a pensar e a conhecer. Ao mesmo tempo em que 

nos coloca numa relação estreita com o presente, o acontecimento. Aproximações inventivas, 

práticas de leitura e conhecimento se misturam associando o fazer e a constituição da existência. 

As práticas respondem pela invenção do sujeito e do objeto, forjando uma produção de 

conhecimento e constituição de si e do mundo.  

E a problematização? O que se experimenta com a problematização? Uma 

descontinuidade, uma quebra, que reorienta o curso da prática cognitiva. Dada a potência 

inventiva dessas experiências, justificamos a importância de práticas concretas de 

aproximações inventivas que mobilizem experiências da leitura no entre campo escola e 

universidade.  O projeto Biblioteca Viva tomou a leitura como uma prática cognitiva desta 

natureza aliada a arte. Seu objetivo é a realização da leitura como uma atividade de rastreio, 

passando rente ao texto produzindo diálogos e movimentos com a arte6. Procura captar seus 

ritmos, movimentos, velocidades, lentidões e, sobretudo seus pontos de problematizações. Não 

visa prioritariamente à interpretação dos textos e a busca do significado, mas sim promover 

encontros e conversas (Dias, 2012) com o texto naquilo que ele tem de problemático, imediato 

e singular, escapando dos esquemas recognitivos. Aproximar a escola básica da universidade é 

um grande desafio e um dos pilares que norteiam sua existência. A leitura segue o movimento 

do texto, ocorrendo o encontro com o inesperado, o estranho, a surpresa e todas as demais 

figuras da invenção de problemas. Deleuze (2004) acentua que os textos literários possuem uma 

potência de problematização, produzindo experiências que transpõem os limites das formas 

subjetivas dadas, acionando blocos de sensações, afetos e perceptos pré-subjetivos e 

impessoais. Kastrup (2008, p. 269) auxilia a pensar quando diz que: 

 

A literatura produz sensações que atravessam o vivido por um sujeito, mas que se 

encontram num plano distinto. Elas emergem da matéria sensível da linguagem, das 

palavras, da sintaxe, mas tocam o leitor como entidades imateriais, portanto uma ideia, 

uma singularidade, um afeto, uma diferença. Podem não acionar diretamente a 

                                                             
6 Este trecho emerge do capitulo intitulado Iniciação à docência, leitura e aproximações inventivas no território da 

biblioteca, (CORRÊA, R.; DIAS, R.; MOURA, R.) do livro Leitura, ensino e escrita: discutindo a formação de 

leitores, (orgs.) WILSON, V.; MORAIS, J. Ed. Summus, que será lançado em 2015.  
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lembrança ou a imaginação, mas apenas capturar o leitor na experiência do presente 

vivo, em sua plena afirmação. E, enquanto ultrapassa o plano do vivido, a literatura 

revela sua potência de problematização.  

 

Bem como favorecer experiências, as práticas de leitura do projeto Biblioteca Viva se 

alimentam da arte, propondo uma relação paralela, com suas cores, sons, vibrações, 

espontaneidade e encantamento, sendo grandes norteadores para os movimentos análise, leitura 

e percepção de sentidos. Estas práticas são tomadas, também, como práticas de si, tal como 

definidas por Michel Foucault (2006), que as distingue das práticas de saber e de poder. Para 

Foucault, o conceito de prática expressa uma racionalidade ou uma regularidade que organiza 

o que os homens fazem, que possui um caráter sistemático – saber, poder, ética – e geral 

(recorrente) e, por isso, constituem uma experiência ou um pensamento. Funcionar com a noção 

de práticas de Michel Foucault é justamente sair dos caminhos substantivados, das ideias 

universais, do mundo e do verdadeiro do passado, deslocando para a feitura das coisas, para 

uma atividade política de desnaturalizar o que é dado como óbvio. Esta noção ferramenta, 

destampa e atiça olhar o mundo na arte de captar o que é raro, o que singulariza, o que é estranho 

e que merece atenção, pois é precioso nos encontros entre universidade e escola básica.  

A hipótese é que a prática regular da leitura em aproximações inventivas produz efeitos 

sobre seus leitores, afetando e reconfigurando a cognição e a subjetividade, inclusive ampliando 

a escolha de novas práticas. A escolha de explorar o território da biblioteca baseou-se em grande 

parte na regularidade da abertura da biblioteca as quartas-feiras e reafirmação de um território 

que pode e deve ser explorado pelos alunos.  A frequência dos alunos na biblioteca acontece 

por escolha própria e sem a intermediação dos professores.  A proposta do projeto Biblioteca 

Viva é experimentar concretamente problematização em uma composição ética, estética e 

política (GUATTARI, 2006)7.  A escolha das práticas responderá pela invenção de si e também, 

de modo indissociável, pela invenção de mundos para além dos limites escolares constituídos, 

expandindo-os e diversificando-os.  

 

 

 

 

                                                             
7 Apresentando o paradigma ético-estético e político, Guattari (2006), estabelece como compromisso maior a 

afirmação da vida: a ética é o reconhecimento da diferença, a estética faz referência ao processo permanente de 

criação da existência e a política afirma os compromissos e os riscos de práticas implicadas. 
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CAPÍTULO II 

 

A ARTE DE UM TRABALHO POTENTE E COLETIVO 

 

Neste capítulo, nossa proposta é colocar em análise a condição de bolsistas iniciantes 

com a escola e a formação como estudantes. A atenção volta-se para as particularidades da 

escola e os movimentos que acontecem entre ela e os conceitos presentes em nossos estudos. 

Com a existência de projetos na biblioteca e a possibilidade de criar outros, se fez presente 

pensar em algumas intervenções por meio de aproximações inventivas que pudessem articular 

uma integração do nosso projeto com a escola e a formação de professores. 

A participação da “Semana das Emoções” se deu como forma de apresentação e 

aproximação com as turmas, professores e funcionários da escola, buscando espaço e tempo 

para afirmar e desenvolver o projeto Biblioteca Viva. As surpresas fizeram-se presentes no 

decorrer da Semana, ocorrendo um fortalecimento das relações com a bibliotecária do turno da 

manhã, a Ana e do turno da noite, a Regina. Estabelecemos um contato mais aproximado com 

alguns alunos, e, entre outros efeitos que surgiram dessa experiência, a percepção das 

possibilidades e da produção de diferenças nos usos do território da Biblioteca. As intenções e 

proposições das ferramentas utilizadas se fizeram presente desde o início do projeto Biblioteca 

Viva e caminham no sentido de dar visibilidade aos processos e aos acompanhamentos do que 

acontece e nos acontece nas experiências de leitura e do pesquisar. Estas experiências 

reverberam em um saber-fazer, aquele saber que vem e emerge simplesmente do fazer, e acende 

os pontos cegos da pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

Registros fotográficos da Semana das Emoções em 

constituição – 2012 (...) 
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2.1. A IMPLICAÇÃO  

 

Um acontecimento me despertou atenção, um aluno conhecido como 

“bagunceiro” da turma, saiu da sala no momento em que fui buscar a turma 

em direção à biblioteca, sai em frente com os outros alunos e não o tinha 

visto, no meu caminhar escuto um chamado: “professora”. Ele chegou bem 

perto de mim, me virei e ele prontamente disse: - Vou ao banheiro rapidinho, 

mas já estou indo! Aquilo me paralisou, alguém que há pouco tempo atrás 

sairia e não falaria nada, talvez nem fosse a biblioteca, parou, ouviu e 

realmente ouviu. 

(Registros de pesquisa - 06.09.12 – Rafaela Corrêa) 

 

O pontapé foi inicial, fazendo a semana acontecer. Como já estávamos no meio de um 

trabalho entre escola e formação, com nossos grupos de estudos, problematizações, reuniões 

entre supervisoras, bolsistas e coordenação, fazer a Semana das emoções acontecer nos colocou 

em contato direto com a biblioteca, a escola, nossa formação, os alunos, os professores e isto é 

expressão de um modo de habitar o entre lugar da escola e da universidade pelo meio, em devir. 

Experimentar uma aprendizagem com devires, foi um desafio. Como afirma Kastrup (2001), 

[...] o caráter de devir exige do aprendiz uma errância, um mergulho no mundo da matéria, o 

que implica um movimento de dessubjetivação, de desaprendizagem de si [...]. 

 Em outra experiência, o trabalho foi sendo desenvolvido com uma turma específica, 

exclusivamente com a 602, no intuito de tornar visível os efeitos das aproximações inventivas, 

buscando destacar a criação coletiva de outros modos de fazer e habitar o território da 

biblioteca, evidenciar leituras e trabalhos artísticos sobre temas abordados em livros, revistas e 

jornais. Um varal expondo as aproximações foi instituído na biblioteca, o que representa um 

canal de comunicação e, sobretudo, restituição dos trabalhos realizados dentro e fora da 

biblioteca. Junto com varal, utilizamos jogos interativos entre os alunos; a busca da relação 

deste território com outras ciências e seus possíveis efeitos numa formação mútua. 

 

Com tinta e pincel, conseguimos afetar muitos de alunos essa semana. A 

exposição dos trabalhos no varal instituído do lado de fora da biblioteca, 

gerou curiosidades sobre o que acontece dentro dela.  A arte é uma forma do 

ser humano expressar a sua história, suas emoções e afetos e pode ser 

representada de várias maneiras.  Ela está cada vez mais presente no nosso 

projeto e isso é de grande valia para que possamos estabelecer uma relação 
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de encontro com as diferentes possibilidades de expressão. Acho que os 

alunos perceberam que a biblioteca não é um território usado somente para 

a leitura de livros e realização de pesquisas, mas um território que pode ser 

usado para livre expressão da vida.  

(Registros de Pesquisa - 17.10.12 – Renata Moura) 

 

 O intuito é trazer as incertezas, problematizações, se afastando das competências e do 

desenvolvimento de habilidades, apostando formar um coletivo de forças, diferente das 

constantes individualizações do mundo atual. Introduzir a possibilidade do misto de sensações 

e acontecimentos, seguindo um caminho de implicar, intervir e produzir conhecimento sem 

ordem cronológica potencializa o processo da prática de leitura e, inclusive, de aprendizagem 

dos alunos, num contexto micropolítico, de uma experimentação ativa (Dias, 2011). 

 

 

Registros fotográficos do  

Varal da Biblioteca - 2012 (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aproximações inventivas juntamente com os conceitos estudados, forçam a pensar a 

Biblioteca como um território em movimento, de conhecimentos, e, sobretudo, analisar as 

práticas de leitura na escola e as próprias práticas de atuação. Repensar e produzir ações que 

envolvam literatura, música, arte, contação de histórias, confecção de cartazes e jogos aliados 

à leitura podem auxiliar o movimento da relação entre biblioteca e produção de vida na escola. 

Ao pensarmos em educação como um empreendimento de vida, faz-se necessário, então, 

destacar que vida é concebida como uma produção de diferenças. O movimento de aproximação 

do território chamado escola e dos indivíduos que o habitam caminha exatamente neste sentido, 
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em produzir diferenças. Em outras palavras, vida é invenção e a escola também é vida, não se 

separam e não se delimitam. 

 

Quero contar o que venho sentindo ao lidar com a turma, um sentimento sem 

explicação, o que sei é o prazer que tenho sentido em estar ao lado deles. Uma 

experiência de hoje me fez comprovar um pouco dos meus estudos e do que 

venho procurando desenvolver com a turma, uma relação “entre”. Devido 

alguns alunos não participarem na última aproximação, hoje muitos alunos 

queriam participar, diante desse grande número de alunos, não tínhamos 

espaço suficiente para realização da atividade proposta, imediatamente 

propus uma solução, não iria me pronunciar, eles próprios resolveriam essa 

situação e encontraríamos um jeito de darmos continuidade. Comprovei um 

fazer junto, e não determinando atos e ações, estimulando a participação e a 

decisão por parte deles, devires e singulares, ou seja, procurei sair do lugar 

das determinações e ordens, tornando visível seus pensamentos e destacando 

sua ativa participação em seu próprio processo de aprendizagem. Vivemos 

um aprender coletivo, compartilhando ideias. 

(Registros de pesquisa -  31.10.12 – Rafaela Corrêa) 

 

As histórias em acontecimentos narradas são emergentes de um plano de forças, plano 

este que faculta a produção de diferenças e de coletivos. Vale dizer que essas histórias 

envolvendo a turma 602 e a biblioteca do CECMS não foram e continuam sendo somente flores, 

mas cabe aqui colocarmos histórias que possibilitem um olhar diferenciado para uma turma do 

sexto ano de um Colégio Estadual, com seus problemas e singularidades. Destacamos o brilho 

nos olhos desses alunos, brilho este que conseguimos visualizar a cada aproximação 

desenvolvida com a turma. Um brilho-expressão de quem ouviu e ouve que a escola não é um 

bom lugar para se habitar. Mas também um brilho-movimento que mostra a possibilidade de 

sair dos lugares de lamento, muito usual na Escola Básica. O deslocamento em questão 

convoca-nos a trazer um envolvimento com a leitura e a formação em seus diferentes aspectos 

para os estudantes da Escola Básica e da Universidade, no sentido de contar histórias de uma 

Biblioteca viva, emergente dos movimentos e acontecimentos, contrariando as fortes vozes que 

a renegam e a depreciam. 
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2.2. OS AGENCIAMENTOS 

 

A leitura como experiência e produção de sentidos diferencia as aproximações 

inventivas, à medida que possibilita uma forma de agenciar (DELEUZE; GUATTARI, 1977) 

os alunos com a imaginação e, utilizá-la como ferramenta para construir conhecimentos. Para 

Dias (2012, p. 127) 

 

Imaginar possibilita deslocamentos. Colocando imaginar numa dimensão de agenciar-

se com um trabalho, uma pesquisa, um ato de aprender, uma obra de arte; cabe dizer 

que este ato é um exercício de se deslocar. Ao mesmo tempo em que força o 

pensamento a se derivar daquilo que já está colocado como verdade, como objeto a 

ser descoberto, como função recognitiva de pensar o já pensado é colocado como ato 

de invenção de si e do mundo. Na tarefa da pesquisa esta é uma função essencial para 

se fazer diferença e criar novos percursos e formas de viver e conhecer. Imaginar entre 

pesquisar e aprender opera uma máquina de inventar. 

 

Emerge assim, a ideia de pensar outros modos de produção de vida na escola, promover 

agenciamentos e atuar numa perspectiva de uma formação inventiva de professores (DIAS, 

2012). Formação esta que é considerada em constituição, onde se permitem mudanças, 

transformações do profissional e dos métodos utilizados, tomando como ponto central a 

reformulação tanto dos processos de aprendizagem quanto da visão escolar e da existência do 

professor. Ela se dá de maneira processual. Um campo de afecção com o outro. Neste sentido, 

“O aprendizado jamais é concluído e sempre abre para um novo aprendizado” (KASTRUP, 

2005). Formação, assim, pode ser definida como uma experiência de aprendizagem inventiva, 

como um território de invenção de si e do mundo (KASTRUP, 2001; DIAS, 2011, 2012).  

A prática da leitura como um exercício proporciona aos alunos a experiência de um 

permanente devir e inacabamento, uma constante construção de sentidos para as palavras do 

texto e para sua existência. A relação que buscamos ao planejar aproximações inventivas 

dialogando com a literatura, em seu sentido amplo utilizando jornais, livros e revistas, dentre 

outras formas de leitura auxiliam no engajamento com o cotidiano escolar e suas cobranças, na 

porta de entrada do vivo território da imaginação e outras visões acerca da leitura. O 

envolvimento com a arte constituiu algumas aproximações inventivas, devido a essa sua 

constante relação com a imaginação, e, sobretudo, variação e criação de mundos. Faz-se assim 

a relação esperada, buscar a arte em sua completa incompletude e indefinição, sentidos próprios 
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de percepção da leitura, do mundo, da escola, de si, do território que vivemos e dos quais 

gostaríamos de viver.  

Estar entre leitura de mundo e livro em companhia da arte significa levar a cabo a 

proposta da pesquisa-intervenção. Esta se dá à medida que se acompanha e conhece “o sujeito 

e objeto” completamente imerso neste plano, consistente na abertura para experiência, em estar 

implicado com aquilo que se vê, sente e faz. Uma boa pista para entender essa ferramenta está 

em saber que “para conhecer o caminho, é preciso estar caminhando junto”.  

Outra pratica do Biblioteca Viva a ser contado é de uma aproximação inventiva 

realizada no laboratório de Ciências, a oficina “Eu curto reutilizar”. Buscou-se relacionar a 

diversidade do meio ambiente e o cotidiano da vida, utilizando o livro “O meio ambiente e 

reciclagem – Um caminho a ser seguido” de Everton Luiz Nani (2007), explorando o tema 

reciclagem. O intuito dessa aproximação, além do estímulo à leitura, também consistiu em 

realizar agenciamentos com grupos de outras áreas de conhecimento que estão vinculados ao 

PIBID/CAPES/UERJ, bolsistas do Subprojeto de Biologia que, também, possuem o CECMS 

como escola parceira. Alguns efeitos foram sentidos no olhar e na atenção dos alunos e bolsistas 

ao experienciar essa aproximação inventiva que compartilhava territórios e campos de 

conhecimentos distintos. Para Deleuze e Parnet (2004), agenciamento é uma multiplicidade que 

comporta termos heterogêneos, numa unidade que é um cofuncionamento de uma máquina 

social. O nosso desafio consiste em manter vivo um campo problemático na biblioteca e seus 

arredores que tensionam as relações, as certezas, os apriores e propõe uma atitude transversal 

de experienciar e ensaiar modos de se estar na escola.   

Os dispositivos têm por componentes linhas de visibilidade, linhas de enunciação, 

linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de brecha, de fissura, de fratura, que se 

entrecruzam e se misturam, acabando umas por dar noutras, ou suscitar outras, por 

meio de variações ou mesmo mutações de agenciamento (Deleuze, 1996, p.89).  
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CAPÍTULO III: 

 

ENTRE ANÁLISES E EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE COMO 

BOLSISTA PIBID-CAPES-UERJ 

 

“Será que conseguimos ser cem por cento coerentes? Em todos os 

momentos da nossa vida? A resposta ao certo eu não sei, apenas sei 

que nossa formação atravessa a vida e ultrapassa coerências. Este 

processo de formação é contínuo e longo demais para vivermos 

tentando dar conta das coisas e buscando resultados. Aqui não nos 

interessa inícios ou fins, e sim os meios, repletos de encontros e 

desencontros, sensações, aquietações, certezas e incertezas, 

construção e desconstrução.” 

(Registros de pesquisa -  18.10.12 – Rafaela Corrêa) 

 

O propósito deste capítulo é o de dar a ver algumas das análises e experiências de 

formação inicial de professores como bolsista do PIBID. Em tal experiência, o convívio com 

os alunos convívio com os alunos traz efeitos para à formação e configura um misto de 

sentimentos, aprendizados, surpresas e experiências. A alegria, os medos, as certezas e as 

incertezas, dúvidas que surgem pelo meio do caminho são estímulos para um fazer diferente.  

Foi apaixonante ver que os alunos já estão envolvidos conosco e com 

a biblioteca. Enquanto Rafaela e eu estávamos conversando e 

refletindo sobre a aproximação daquela semana, havia alunos da 

turma 602 lendo gibis, folheando livros, jogando e conversando com 

colegas de outras turmas. Percebi também que a biblioteca estava 

movimentada, porém, mais silenciosa. Fiquei feliz em saber que eles 

estão habitando este território.  

(Registros de pesquisa - 07.11.12 – Renata Moura)  

 

Afetadas e nos deixando afetar pelos eixos de análise e de intervenção do Subprojeto de 

Pedagogia, conseguimos atingir os alunos provocando-lhes interesse pelas aproximações 

inventivas. É um contágio! Como efeito, há o exercício de pensar sobre a pesquisa em nós, o 

que cada aproximação proporciona, toca de maneira singular, ou seja, no sentido de 
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compartilhar, procuramos fazer um coletivo de sensações, emoções e tensões. Neste contexto 

de análise e de intervenção, o terceiro momento começa a ganhar consistência. 

Com os conceitos e autores que trabalhamos é possível dizer que a tarefa de afirmar um trabalho 

potente na biblioteca da escola pública, em geral é definida como a tentativa de tornar visível forças que 

não são visíveis e potencialidades que ali já existem e não são visibilizadas. Esta operação não é simples 

e exige de nós bolsistas a abertura e o manejo de ferramentas que possibilitem análises e trabalhos em 

territórios moventes e sobretudo imprevisíveis. Aqui, o grau de abertura, como princípio do método da 

cartografia destacado por Rolnik (2006), evidenciava a necessidade de trabalhar com ferramentas com 

as quais seria possível a análise da produção de subjetividade, que possui como características o 

movimento, a transformação, a processualidade. Kastrup e Barros (2009, p. 76) levantam questões que 

nos forçam a pensar: 

 

A subjetividade é refratária a um método de investigação que vise representar um 

objeto, e requer um método capaz de acompanhar o processo em curso. As questões 

que se colocam são: como encontrar um método de investigação que expresse o 

processo que está em andamento? Como não limitar nossa investigação aos produtos 

desse processo? Trabalhando com um objeto em movimento, como não perdê-lo em 

categorias fixadas, que deixam fora da cena o fluxo processual no qual as 

subjetividades foram produzidas? 

 

O Biblioteca viva forja o acompanhamento de devir nos processos de subjetivação que ocorrem 

no “entre” pesquisar e analisar, uma constituição de forças ou linhas que atuam juntas. Implicada no 

exercício de problematização, com a produção de outros sentidos, outros modos, outros efeitos junto a 

escola básica. Outro ponto que não podemos deixar de tocar são os conceitos que percorreram a 

caminhada paralela a formação, conceitos caros na sociedade atual e que nos fazem sentir um mundo 

mais livre e autogestionário. Como nos fala sobre autogestão, Lourau:  

 

A autogestão não é estudável em manuais; é uma construção política permanente que 

se apoia, principalmente, sobre a restituição. A restituição também não significa 

confissão privada ou pública, como em situações religiosas, mas consiste em se 

centrar numa tarefa – a de análise coletiva da situação presente, no presente – em 

função das diversas implicações de cada um com e na situação. É um dispositivo 

relativamente aberto, mas não tão aberto quanto uma casa vazia com janelas 

quebradas e sem teto. (LOURAU, 1993, p. 64). 

 

Viver o conceito de autogestão em um mundo regido pela heterogestão é um grande 

desafio que verdadeiramente não será totalmente cumprido. O mundo nos captura em muitos 

momentos, e não somos piores ou melhores por esse motivo. O que vale refletir é o que estamos 



36 

 

fazendo e o que estamos escolhendo fazer de nós mesmos dentro de nossos convívios sociais. 

Refletir sobre essa questão não nos garante uma mudança mas nos demostra uma abertura ao 

que se passa e as urgências cotidianas. Um conceito permanente de vivência e aprendizados. A 

relação de abertura para com esses dispositivos de pesquisa e conceitos de trabalho permitem 

tensionar a nós mesmos, nossas rotinas diárias e a vida cotidiana. Escolhas que determinam o 

meio do processo. Captar aprendizados que surgem pelo meado do caminho e nem sempre são 

evidenciados. No sentido de problematização. Reflexão de corpo e mente, sem colocar atenção 

nos inicios ou fins, mas sim nos meios que constituem nossa formação.  

 

3.1. EM MEIO AO PROCESSO: REFINAMENTOS 

Os aprendizados e os acontecimentos vivenciados ao longo do trabalho, nos 

proporcionou o encontro com a escola de um modo singular. Um modo outro. Aquele que nos 

tira do lugar, nos desloca e força o pensamento a pensar, pois tensiona os apriores constituídos 

e construídos da representação. Todo aquele ranço pertinente em grande parte das falas 

contemporâneas de que o território da escola é depreciativo e infeliz de se trabalhar. O tempo 

foi nos levando a experimentar outras formas de constituição contemporânea, a fim de procurar 

uma estética da existência, que coloca em análise uma constituição problemática e inventiva de 

professores e de cognição. Como afirmar a vida se o cotidiano proclamava o contrário? Como 

resistir ao hegemônico que ecoa nas práticas? Neste contexto, de formação de iniciação à 

docência e de articulação com escola básica, percebemos a arte e a invenção como 

deslocamentos na educação, pois traz à flor-da-pele os desejos de afirmação do mundo e da 

vida. A formação inventiva de professores, conforme proposta por Dias (2011), permite uma 

quebra do protocolo da dicotomia teoria/prática e nos possibilitava estar vivenciando o campo 

de estudos da constituição de uma outra pedagogia.  

O que temos aprendido com estas experiências é que fazer uma formação iniciação de 

professores em conversas com a escola básica produz diferença e invenção.  Para isso, é preciso 

estar no entre, no lugar em que se encontra sempre estrangeiro, sempre em mudança. É uma 

dança de apropriação e desapropriação dessas instituições. Apropriamo-nos da escola parceira, 

como bolsista de iniciação à docência, nas vivências produzidas nela nos estranhamos frente às 

suas mudanças e experiências. É necessário uma atenção ao presente, um olhar atento sobre o 

campo problemático e suas possibilidades que vão se desenhando conforme as experiências. 

Para isso, é preciso cartografar (PASSOS; KASTRUP; ESCÓCIA, 2009) os acontecimentos. 

Neste contexto de análise e de intervenção, a parceria universidade e escola básica é um 
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dispositivo que comporta traçados de diferentes linhas (DELEUZE, 1996). O que tem a escola 

básica a nos dizer? Como a inserção no PIBID possibilitou-nos ampliar o grau de abertura à 

experiência através dessa parceria? Como a formação inventiva de professores pode afirmar a 

vida? 

Ao falar de formação inventiva de professores (DIAS, 2012) há diálogos com uma 

formação outra, em que se habita o território do conhecimento. Para tanto, cabe-nos explorar a 

etimologia das palavras e constituí-las além do que prescrevem. “Formar não é apenas dar 

formar a, mas envolve também estratégias de estranhamento de políticas de cognição 

cristalizadas para dar lugar a outros modos de relação com o mundo, com as pessoas, consigo 

mesmo, com aprender e com conhecer” (DIAS, 2009, p. 165). Inventar remete-nos a encontrar 

restos arqueológicos, pois o novo já estava lá. O novo já está dado. Inventar, portanto, é essa 

estratégia de experimentação e estranhamento com as questões rotineiras que atravessam a 

escola, tensionando o saber anterior e a experiência presente. A formação inventiva vem nos 

convidar a esse exercício de regularidade de estudos, de estranhamento, de problematização.  

 

Abre-se aí a possibilidade de pensar a intervenção como um caminhar mútuo por 

processos mutantes que, justo por não poder ser resumida ao encontro de unidades 

distintas (sujeitos de investigação X objetos a serem investigados), não pode ser 

pensada como uma mudança antecipável. Ao operar no plano dos acontecimentos, a 

intervenção deve guardar sempre a possibilidade do ineditismo da experiência 

humana, e o pesquisador a disposição para acompanhá-la e surpreender-se com ela. 

(PAULON, 2005, p. 21) 

 

3.2. EFEITOS: A PRODUÇÃO DE MOVIMENTO E PENSAMENTO 

As experiências compõem os aprendizados que nos perseguiram no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. O desejo de repetir, estar mais perto, atuar com afinco, uma 

experiência profunda que retorna sempre a mente e a memória, nos faz pensar e agir no intuito 

de sentir aquela sensação antes sentida. Em belas palavras Walter Benjamin nos fala: 

 

Toda experiência profunda deseja, insaciavelmente, até o fim de todas as coisas, 

repetição e retorno, restauração de uma situação original, que foi seu ponto de partida. 

‘Tudo seria perfeito, se pudéssemos fazer duas vezes as coisas’: a criança age segundo 

essas palavras de Goethe. Somente, ela não quer fazer a mesma coisa apenas duas 

vezes, mas sempre de novo cem e mil. Não se trata apenas de assenhorear-se de 

experiências terríveis e primordiais pelo amortecimento gradual, pela invocação 
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maliciosa, pela paródia; trata-se também de saborear repetidamente, do modo mais 

intenso, as mesmas vitórias e triunfos. O adulto alivia seu coração do medo e goza 

duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. A criança recria essa 

experiência, começa sempre tudo de novo, desde o início. Talvez seja esta a raiz mais 

profunda do duplo sentido da palavra alemã Spielen (brincar e representar): repetir o 

mesmo seria seu elemento comum. A essência da representação, como da brincadeira, 

não é ‘fazer como se’, mas ‘fazer sempre de novo’, é a transformação em hábito de 

uma experiência devastadora. (BENJAMIN, 1996, In: Dias, 2010, p.5) 

 

As palavras de Walter Benjamim ecoaram em mim, não em virtude da beleza mas em 

um modo estético de pensar experiência na sala de aula, no grupo de estudos e na e afirmação 

da vida. A experiência de formação inicial de professores feita com a escola básica foi se 

firmando a medida que as escritas, as reflexões, inquietações e duvidas foram surgindo ao longo 

do processo. A escrita, sem dúvidas foi um ponto desenvolvido e desenhado nesses três anos. 

A própria afirmação de um trabalho inventivo foi ganhando corpo e forma aos poucos. A escrita 

acadêmica, participação em eventos, seminários e congressos (CORRÊA, 2012), (CORRÊA, 

2013), (CORRÊA, 2014) foram consequências de uma caminhada de achados que pareciam 

perdidos e um trabalho firme e árduo de invenção de outros modos de ser e estar na escola.  
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CONCLUSÃO 

Contamos brevemente, experiências em acontecimentos emergentes de um plano de 

forças, plano este que faculta a produção de diferenças no território escolar. Vale dizer que 

esses acontecimentos permeiam a nossa formação e a biblioteca do CECMS em linhas paralelas 

e perpendiculares. Colocar em palavras os sentidos, os movimentos e sentimentos ao longo 

deste trabalho é desafiador.  É sempre difícil expressar o que nos move e nos desloca. 

Elencamos o brilho nos olhos dos alunos, brilho este que conseguimos visualizar a cada 

aproximação desenvolvida. Um brilho-expressão de quem ouviu e ouve que a escola não é um 

bom lugar para se habitar. Mas também um brilho-movimento que mostra a possibilidade de 

sair dos lugares de lamento, muito usual na Escola Básica. O deslocamento em questão 

convoca-nos a trazer um envolvimento com a leitura e a formação em seus diferentes aspectos 

para os estudantes da Escola Básica e da Universidade, no sentido de contar histórias de uma 

Biblioteca viva, emergente dos movimentos e acontecimentos, contrariando as fortes vozes que 

a renegam e a depreciam. 

Este trabalho, em curso, cria contornos para pensar a biblioteca do referido colégio, 

como um território habitado por alunos e funcionários e a fazer uma análise da leitura e seus 

efeitos neste território, transitando pelas micropolíticas do cotidiano da formação docente, e 

pensando a arte como dispositivo de engajamento com a leitura evidenciando seus analisadores 

(LOURAU, 1993). Ao mesmo tempo, inventar outros possíveis de fazer, pensar, conhecer e 

existir nestes territórios. Nosso intuito, então, é formativo e um pouco estratégico. Em primeiro 

lugar, porque apresentou alguns conceitos pouco conhecido por educadores: o de formação 

inventiva de professores e aproximação inventiva. Em segundo, tenta expressar um modo de 

formação em curso entre escola e universidade e os sentidos e efeitos que os conceitos da 

perspectiva da invenção provocam em práticas interventivas feitas na biblioteca de uma Escola 

Pública. Nosso desejo com este trabalho foi o de mostrar possibilidades de se deslocar e 

tensionar processos formativos que ligam práticas de leitura, arte e movimento entre os 

territórios da universidade e da escola básica. Contudo, incluímos algumas relações presentes 

nestes territórios – professor e aluno, ensino e aprendizagem, universidade e escola –, dando 

ênfase à construção coletiva de territórios de pensamento.  

Trazemos à tona a experiência de que o uso e a análise dos efeitos das aproximações 

inventivas forjam mudanças na arte de aprender e de formar leitores que frequentem o espaço 

da biblioteca, podendo ser um diferencial na produção da vida e na constituição de alunos e 

professores movidos por um desejo de habitar o território chamado escola. 
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