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Este minicurso pretende ser uma introdução à filosofia produzida por Gilles Deleuze (19251995), buscando estabelecer algumas de suas interfaces possíveis com o campo do
pensamento educacional, e assim exercitar um estilo de se fazer filosofia da educação.
Afirmou Foucault, em relação à filosofia de Deleuze, que ela consiste numa inversão ou
numa perversão do platonismo. De fato, inspirado em Nietzsche, o filósofo francês
direcionou seus esforços e sua potência de vida para a produção de um pensamento da
imanência, e não da transcendência; para uma noção da realidade como múltipla e não
como una; para uma filosofia em que a diferença faz-se uma categoria básica. Em sua
produção com Félix Guattari, o principal investimento foi em pensar uma espécie de
política do cotidiano, imanente, uma forma de resistência às sucessivas capturas feitas pelo
aparelho de Estado, que coloniza o pensamento e coloniza as ações. Como tática para
desestatizar o pensamento, propuseram a filosofia como um empreendimento criativo que,
articulada com a arte e a ciência, opõe-se ao reinado da opinião.
Num contexto em que a principal metáfora do ato pedagógico segue sendo a “alegoria da
caverna” de Platão; em que a educação vale-se mais da transcendência que da imanência;
em que a educação vale-se de métodos feitos para ensinar e para aprender, controlando e
colonizando todo o processo educativo, as provocações postas pela filosofia de Deleuze
podem constituir-se em armas de resistência, em instrumento para uma descolonização da
educação.
Programa:
1. Deleuze, filósofo da multiplicidade
2. em torno de uma filosofia da diferença
3. lógica do acontecimento; política da imanência
4. a filosofia como criação de conceitos
5. deslocamentos: Deleuze e a educação
5.1. a aula como “acontecimento”
5.2. em torno de uma “educação menor”
5.3. instituição escolar: entre o aparelho de Estado e a máquina de guerra
5.4. uma filosofia da educação de “inspiração” deleuziana
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