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Introdução - Deleuze & Guattari e a educação: que giro é esse?

Deleuze & Guattari escreveram muito pouco ou quase nada acerca da educação. No 
entanto, mais especificamente nos últimos anos, as práticas, noções e conceitos por eles 
instaurados têm inspirado diversas pesquisas decorrentes das ciências humanas, onde se 
incluem as investigações referendadas a área da educação. Poderíamos arriscar afirmar, 
inclusive, que os conceitos instaurados por esses autores provocam um giro considerável 
no modo não só de fazer pesquisa (esfera metodológica), mas também no modo de avaliá-
la (esfera epistemológica). Inspirados por Corazza (2012) podemos nos perguntar: quem 
são esses autores e o que, mesmo sem querer, querem do campo educacional?

De modo bastante genérico, pontuamos que a superfície pensamental inaugurada 
pelo filósofo Gilles Deleuze em sua obra, por diversas vezes associada à produção conjunta 
com o psicanalista e também filósofo Félix Guattari (em Mille Plateaux, em Qu’est-ce 
que La philosophie? e em Pourparlers, por exemplo), em uma iniciativa anti-cartesiana, 
desloca-se do cogito ‘penso, logo existo’ – afirmativa que coloca o Eu plenamente 
consciente, autônomo e unívoco no centro dos processos cognitivos frente a uma suposta 
realidade fixa e estável – para explorar outras estruturas do pensar e, claro, outros modos 
de produzir a própria filosofia. Mas, que estruturas e modos seriam esses?

Para os autores (em uma tradição teórica que parece perseguir o que anteriormente 
fora de algum modo iniciado já por Spinoza, Nietzsche, Blanchot, Foucault e outros), 
a filosofia, distante de uma estruturação de modelos conceituais que se destinam a 
representar a realidade – vista como algo fixo, estável, historicamente linear e uniforme 
– buscando assim planos superiores de apuramento cognitivo e de transcendência frente à 
mesma, se proporia primordialmente à criação de conceitos sobre um plano de imanência. 
Ou seja, afirmando que pensar é também criar, inventar o objeto pensado e o próprio 
observador – que não mais se dissociam –, cunhar-se-iam realidades plurais e flexíveis, 
atravessadas por multiplicidades e intensidades minoritárias, enquanto acontecimentos, que 
se destinam a operar a partir do presente (DELEUZE & GUATTARI, 1992).

Nesse sentido, diferente do que se observa na filosofia clássica, para a filosofia 
deleuzeana/deleuzeguattariana, o pensamento não pode ser visto como algo natural, inato 
ao ser humano (“Penso, logo existo”) e que, inclusive, o identificaria como tal e o colocaria 
como espécie mais apurada frente às outras, mas sim como algo que precisa ser acionado, 
disparado, violentado frente a diferentes encontros, afetos e afecções. Ou ainda, como algo 
que precisa ser associado, acoplado ao próprio pensamento. 

Sem dúvida, a virada acima mencionada reinventa não somente os modos de 
produzir a filosofia, mas também as possibilidades de compor e produzir as pesquisas 



no campo das ciências humanas que se dispõem a transitar por tais concepções 
epistemológicas e metodológicas. Sobretudo, redimensiona o que seria o próprio 
pensamento, o próprio pensar.

As investigações na área da educação parecem se enquadrar nesse caso. Em 
diversos exemplos que poderíamos aqui citar – e que não serão mencionadas visto que 
não é o intuito deste trabalho fazer algum tipo de ‘denúncia’ a respeito de certo modo 
de produzir investigações – tais pesquisas, ainda amplamente embasadas em táticas 
oriundas das ciências naturais e exatas, tradicionalmente e amplamente mencionadas 
como instrumentos de captação e transformação do real, frequentemente são associadas 
a operações pseudo-heróicas que se destinariam a tornar seu objeto investigado melhor 
e mais apurado, mediante estratégias traçadas após seus resultados vistos sempre 
como verdades científicas confiáveis. Nesse aspecto, sujeito e objeto seriam instâncias 
completamente diferentes, separadas e fixas.

O universo das imagens/visualidades nesse métier, considerando o que foi 
mencionado até então, parece se deter somente à mera ilustração de conteúdos pesquisados 
e à representação, reafirmação de concepções escritas. Raramente são vistas como 
instâncias que possuem alguma carga discursiva própria, legítima e, no máximo, atentem 
ao intuito de dar conta do que a escrita não conseguiu elucidar. Ou seja, são vistas não 
como experiências diferenciadas que poderiam dialogar com o texto escrito, mas como 
sinônimos contíguos que facilmente valeriam um pelo outro. Atendem, portanto, a um 
papel meramente secundário na construção dos textos da investigação e do próprio formato 
que é apresentado como produto final da mesma.

Metodologia – um corpo-sem-órgãos para as pesquisas em educação

Nesse sentido, em minha tese de doutoramento (orientada pela co-autora deste 
trabalho), tenho procurado aproximar dos modos de produzir pesquisas em educação 
a prática do corpo-sem-órgãos (enunciada primeiramente pelo dramaturgo francês 
Antoni Artaud em sua conferência radiofônica Pour en finir avec le jugement de dieu 
[1947] e evidenciada posteriormente por Deleuze e Guattari em Mil Platôs), para quiçá 
propor algumas linhas, como intensidades de devir que atravessem e arrastem os estratos 
constituintes das mesmas. Tratando da prática mencionada, os autores investem na 
fabricação de um corpo não necessariamente biológico, antes do organismo estratificado 
que não se constitui por órgãos ou funções mas por intensidades selvagens, livres e 
dimensões como graus ou zonas que não reconhecem o desejo como falta, mas como 
possibilidade produtiva do próprio produzir (DELEUZE E GUATTARI, 1996).

Pensar em pesquisa por esse viés significa pensar em pesquisas onde não se procura 
um campo a ser pesquisado, tampouco se aproxima ou se toma distâncias dele, porque 
pesquisador e pesquisado já constituem o seu próprio campo em uma relação não temporal/
espacial, mas entre tais categorizações. Pesquisas que se orientem por linhas de escrita e 
imagens como linhas de vida que traçam diagramas complexos entre ver, falar e subjetivar-
se sobre um fora, sem, no entanto, abandoná-lo. Pesquisas que engendrem o pensamento 
no próprio pensar e o movimente, o violente no sentido de buscar um ainda impensado.

Desse modo, o trabalho que tenho buscado com as imagens em minha pesquisa, é 
no sentido de que elas não reforcem conhecimentos apreendidos (ilustração), tampouco 
antecedam o que está sendo escrito (como se a escrita pudesse contar e dar conta de 
uma história nas/das imagens), mas que elas façam parte da construção textual como 
experiência autônoma que é revestida de outros tensionamentos junto à palavra escrita. Ou 
seja, nem escrita nem imagem valem por si sós, tampouco dependem uma da outra, mas 



são friccionadas e procuram lançar ao leitor efeitos de superfície, modos de que ele adentre 
ao texto e crie pontes, trajetos e costuras próprias frente ao mesmo.

Resultados e discussões – pesquisa como livro de artista, entre escritas e imagens

É nesse contexto que situo a construção de minha tese de doutoramento enquanto 
uma produção que, sob o impacto da filosofia deleuzeguattariana, busca uma possível 
torção mediante a lógica de produzir e apresentar pesquisas no campo educacional, 
procurando produzir conceitos não representacionais como criações de mundos possíveis 
sobre um plano de imanência e posicionar as imagens como parte legítima de sua 
construção discursiva, intentando assim ofertar ao leitor interstícios para que se posicione e 
crie seus próprios nexos frente ao texto como um todo (escrita/imagens).

Nessa investigação tenho procurado pensar, na forma de uma teoria em ato e sob o 
impacto da filosofia já mencionada, o campo educacional, em especial as investigações que 
se constituem nele, enquanto conjuntos de agenciamentos territoriais estratificados. Sendo 
assim, segundo os próprios autores, esses agenciamentos não são completamente fixos, 
estáveis, apresentando sempre possibilidades de desestratificação e desterritorialização 
constantes em direção a um fora absoluto, a um plano de consistência, de imanência ou 
corpo-sem-órgãos sobre o qual se formam, como coagulações, tais estratos.

Esse fora, portanto, formado somente por intensidades selvagens, movimentos 
infinitos, devires e linhas de fuga, constitui “ao mesmo tempo o que deve ser pensado e 
o que não pode ser pensado (DELEUZE & GUATTARI, 1992, p. 78)”, ou ainda o não 
pensado do próprio pensamento. Quanto aos estratos compostos como mantas sobre 
ele, segundo os autores, apresentam sempre, por um lado, formas de conteúdo enquanto 
misturas de corpos e, por outro, formas de expressão enquanto misturas de expressos 
incorporais (DELEUZE & GUATTARI, 1995). Tais articulações, embora não se 
confundam uma com a outra, estão sempre em pressuposição recíproca, interferindo uma 
sobre a outra.

Se nos reportarmos ao campo educativo e, mais especificamente, às investigações 
produzidas no mesmo, como parte constituinte desses agenciamentos territoriais 
estratificados, passaremos a pensá-los sempre constituídos por formas de conteúdo 
(agenciando indivíduos, materialidades, espaços, lugares, conjuntos arquitetônicos, entre 
outros, que produzem saberes e os colocam em prática) e por formas de expressão (teorias, 
métodos, discursos, semióticas próprias, entre outros, os quais são cuidadosamente tecidos 
a fim de interferir diretamente sobre os corpos envolvidos em tais ações), as quais estão 
sempre prestes a se desestratificar.

Por essa perspectiva, os resultados que apresentamos se encontram em uma 
esfera que não destitui a teoria da prática, tampouco a prática da teoria, visto que separar 
tais instâncias seria justamente operar em um paradigma o qual estamos buscando nos 
distanciar. Desse modo, o trabalho tem funcionado quase como a escrita de um livro de 
artista o qual abre fendas para que imagens e escritas estejam tensionadas e, assim, de 
posse de quem se interessar por ele, possa lançar possibilidades de deslocamento nos 
modos de pensar e produzir uma pesquisa em educação que cria um devir minoritário nas 
formas canônicas e já legitimadas desse campo. Busca-se, talvez, uma escrita-sem-órgãos 
que se espraie por um espaço liso onde há apenas repetição de diferenças (DELEUZE, 
2006).

Considerações finais – dos desafios de enfrentar outros modos de fazer pesquisa em 
educação



Conforme afirmam Deleuze e Guattari (1992, p. 58-59)

Pensar (...) é um exercício perigoso. (...) é sempre seguir a linha de 
fuga do vôo da bruxa. (...) não pensamos sem nos tornarmos outra 
coisa, algo que não pensa, um bicho, um vegetal, uma molécula, 
uma partícula, que retornam sobre o pensamento e o relançam.

Operar uma pesquisa que se constitua em meio a tal perspectiva referendada 
no decorrer do texto se trata de um desafio, tanto para quem a produz, como para quem se 
dispõe ao convite de lê-la. Há de se ter coragem e estar disposto a provocar uma torção no 
pensar de modo a colocá-lo em movimento de produção, não de re-produção. Há de se ter 
coragem para buscar – re-criar – um corpo-sem-órgãos investigativo, onde só se encontram 
intensidades e graus sem hierarquização, onde pesquisador e pesquisado são apenas 
distâncias de uma mesma singularidade. Apostar nas imagens como entes que não 
dependem da escrita e vice e versa, significa escapar da lógica representacional ou da 
crença em uma essência escondida nas entrelinhas, a qual precisaria ser decifrada a fim de 
ser acessada, para encarar o pensamento como criação, como possibilidade. Ou seja, 
significa perguntar, junto de Deleuze & Guattari (1992, p. 73) “que violência se deve 
exercer sobre o pensamento para que nos tornemos capazes de pensar, violência de um 
movimento infinito que nos priva ao mesmo tempo de poder dizer ‘Eu’?”. Se trata de ir 
além de um Eu autônomo que acessa o conhecimento, para se tornar uma impessoalidade 
em devir no próprio movimento do pensar.
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