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Pensar encontros para instigar pensamentos e fazer brotar outra(s) África(s) é a proposta que se 
dispõe a refletir sobre a presença das imagens como mobilizadora de pensamentos, como dimensão 
pedagógica, como potência educativa e como propositora de experimentações curriculares. 
Reflexões que tiveram início em conversas que aconteceram em oficinas realizadas com professores 
de Geografia que foram convidados a pensar o continente africano com imagens cartográficas, 
fotográficas e videográficas produzidas por artistas africanos contemporâneos. Os professores que 
participaram das oficinas, sentindo-se mobilizados pelas conversas propostas levaram as 
experimentações para o espaço escolar e retornaram com suas experiências por meio das falas ou 
das criações imagéticas realizadas pelos alunos, criações singulares, únicas, que evidenciam a 
diferença e que possibilitaram aos alunos materializarem, por meio das imagens, seus pensamentos, 
movimento que sinaliza a nomadização do currículo na prática docente. Neste movimento de 
pesquisa o que importa não é o acúmulo – de informações e conhecimentos – e sim as potências – 
das criações e pensamentos, os acontecimentos que ali e aqui tem lugar e que possibilitaram a 
proliferação de pensamentos e de experimentações curriculares que derivaram dos encontros e 
conversas com imagens, permitindo que se pense o currículo com imagens como possibilidade de 
resistência, currículo-resistência, no território da educação que é predominantemente da escrita.  
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Provocar o desassossego e convidar para a conversa foi o objetivo do encontro realizado 
com professores de Geografia2 que procurou permear distintos pensamentos em que pudessem 
proliferar e circular outros espaços, outra(s) África(s). Encontros em contornos de oficinas que são 
estratégias em educação (CORRÊA, 2000) que, por encontros, mobilizam pensamentos. Assim, 
procurou-se mobilizá-los também no desmobilizar do pensamento e no desacostumar o olhar, 
lançando os professores-participantes às imagens, ao desafio de perceber, o que contavam, o que 
mostravam. Para atravessar a oficina foram convidados corpos, cores, lugares, geografias, instantes 
de apreensão materializados em imagens fotográficas, videográficas, cartográficas e literárias que 
foram invadindo o olhar dos docentes que; sem pedir licença, foram lançados sobre imagens com 
potência mobilizadora3.  

As experimentações realizadas nas oficinas proliferaram para além dos encontros, 
estabelecendo conexões com as escolas e práticas educativas dos professores-participantes. Pensar 
nas experimentações em Geografia Escolar é pensar no encontro em um espaço múltiplo, é pensar 
em uma prática docente que tem como perspectiva a resistência e a abertura, envolvendo todos os 
personagens em um processo de criação, e não da reprodução que leva à repetição de ideologias e 
clichês que impregnam a memória e a escola. Todos os envolvidos – alunos, professores, materiais, 
ritmos, lugares, conteúdos, linguagens ... – são desafiados a resistir, a migrar, a sair do continente 
configurado pelos currículos oficiais4 e pelas práticas de ensino já estabelecidas, criando linhas de 
fuga que permitam que outros currículos e práticas educativas surjam e, novamente, entrem em 
fuga, re-existindo em outros pontos do rizoma-processo educativo:  

 
Resistir é busca de proliferação, é fazer existir alguma coisa desde dentro dela mesma: re-
existir se é quando se é conectado a outros elementos que antes não compunham aquela 
coisa – a educação, a geografia, a fotografia, a cartografia, o vídeo, o espaço... (OLIVEIRA 
JR, 2013, p. 304). 
 

Escolho pensar o currículo5 como resistência, não com a intenção de oposição ao dado, 
mas com o propósito de dar vazão ao menor, em uma perspectiva de criação, rumo à proliferação de 
pensamentos que, politicamente, mobilizam novos pensamentos, resistindo ao maior, ao já 
instituído que bloqueia outros pensamentos, ao que Almeida (2004, p. 14) chama de “a cultura de 
massa e a escola de massa [que] compartilham a segmentação, a simplificação do conhecimento, o 
oficialismo do poder econômico e estatal”.  

Alguns professores-participantes, sentindo-se mobilizados pelas conversas com as 
imagens, levaram as experimentações para outros lugares, como os espaços escolares em que 
                                                           
2 Encontros realizados no Centro Municipal de Estudos e Pesquisa do Professor (CEMEPE) com professores de 
Geografia, que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, no município de Uberlândia/Minas Gerais/Brasil no 
segundo semestre de 2011. 
 
3 Durante as oficinas foram apresentadas diferentes imagens fotográficas, videográficas, cartográficas e literárias que 
podem ser consultadas com mais detalhes na tese de doutorado Resistência e Proliferação: conversas com imagens 
de África(s) e Professores de Geografia, defendida no dia 04 de junho de 2014, no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
 
4 “Discussões sobre currículo só ganham o centro das atenções quando surge alguma proposta de introdução de uma 
nova disciplina (Educação Ambiental, Educação para o Trânsito) [a promulgação da lei 10.639 que institui o ensino de 
História da África e da Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo escolar] ou a volta de uma disciplina antiga e 
abandonada (Filosofia, Latim). De resto, o currículo é tomado como algo dado e indiscutível, raramente sendo alvo de 
problematização, mesmo em currículos educacionais profissionais” (SILVA, 1995, p.194). 

 

5 Para conhecer um pouco mais sobre as pesquisas realizadas no Brasil sobre currículo na perspectiva pós-crítica 
sugere-se a leitura do artigo de PARAÍSO, M. A. Currículo-mapa: linhas e traçados das pesquisas pós-críticas sobre 
currículo no Brasil. Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 27, n.2, jul./dez. 2002 



atuavam6, e retornaram suas experimentações ao lugar de partida, as oficinas, por meio de falas e de 
criações imagéticas realizadas com/por seus alunos e foram compartilhadas nos encontros. 

Para iniciar a conversar com os alunos o professor-participante, primeiramente, projetou 
o mapa do mundo sem África, “com a intenção de provocar o olhar, os estudantes foram 
desafiados a expressar suas impressões, o que a imagem causava e muitos deles não notaram a sua 
ausência. Foi quase unânime o espanto ao perceber que não sentiram falta do continente 
africano”, segundo o professor, o que revela o olhar acostumado a não ver, já impregnado pelo 
clichê cartográfico. 

 

 

IMAGEM 1: Planisfério com o apagamento do continente africano 
FONTE: geoensino.net (2011) 

 
A provocação teve como objetivo mobilizar o pensamento sobre o espaço, indicando 

que ele não constitui uma realidade objetiva e sim uma multiplicidade, para se ver os mapas não 
como imagem “pronta, imagem fixa e estabilizada de um lugar, mas mapas como acontecimento, 
como possibilidade de jogo e de invenção, como um modo de distribuir lugares, afetos, sensações” 
(PREVE, 2012, p.70). Podemos dizer que algumas forças foram liberadas pela ausência visualizada, 
as quais se fizeram presentes nas criações dos estudantes. Foram essas forças que, na 
impossibilidade de desenhar-cartografar ali o contorno do continente e dos países africanos, 
atuaram na criação de algo, de outros possíveis modos de habitar aquela porção do mapa, a qual 
podia (ou não) ser, também, uma porção do planeta. 

Não completar o planisfério, mas trazer uma nova presença para aquilo que dali havia se 
ausentado: o continente africano. E não mais somente na sua identidade cartográfica, mas indo para 
além dela, encontrando outras maneiras de trazer a África para aquela imagem-mapa, para Lama 

                                                           
6Ainda em 2011, foram realizadas experimentações curriculares em duas escolas de Uberlândia-MG, uma pública e 
outra particular. Segundo relato dos professores, as atividades realizadas foram para introduzir o conteúdo África com 
estudantes de 8º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de despertar os educandos para as questões ambientais, 
culturais, sociais e econômicas relativas a este continente, pois é comum associar o referido continente somente às 
questões degradantes do ser humano, esquecendo-se de suas múltiplas facetas constituintes. Optou-se por não 
apresentar o nome das escolas e dos professores, pois o importante não é o conhecimento que possuem sobre África, o 
que poderia ser levado em consideração por futuros leitores deste trabalho, e sim o movimento de experimentação 
curricular realizado, visto como um movimento de resistência e de respeito às diferenças que levam a pensar não em 
possibilidades de habitar e conhecer África(s) na perspectiva da multiplicidade.  

 



(2009, p.91) “[...] cartografiar o hacer mapa no es representar, más o menos criticamente, un mundo 
que ya está dado, sino generar nuevas relaciones, componer(se) de nuevas formas, producir  
inconsciente, producir nuevos deseos”.  

Algumas imagens produzidas pelos estudantes, denominadas de mapa-criação, foram 
selecionadas com a intenção de evidenciar o que a provocação movimentou, de apresentar aos 
leitores a(s) África(s) que ali ganharam existência através das forças liberadas pela rasura 
implantada na habitual maneira cartográfica de ver um planisfério e proliferada em experimentações 
realizadas pelos estudantes.  

Segundo o professor-participante, após a conversa sobre a ausência de África, continuou 
a proposta, com a entrega, para cada estudante, de uma cópia do mapa em que estava ausente o 
continente africano para “Em seguida, fazer uma composição/montagem com ilustrações aleatórias 
escolhidas por eles para representar aquilo que eles imaginavam ser o continente africano”. Foi 
solicitado que colorissem cada continente com uma cor e que substituíssem o que estava ausente 
com desenhos. A escolha e o uso das cores para identificar e localizar os lugares já sinalizava a 
possibilidade de perceber a ausência, bem como a intenção do uso das cores e do desenho para 
provocar a “[...] fuga da palavra como única forma de expressão, o desenho é também uma fuga às 
regras preestabelecidas da linguagem cartográfica, presente na maioria dos mapas, atlas e livros 
didáticos” (OLIVEIRA JR., 2011, p. 17), o que permitiu uma abertura maior para o que não é 
visível, conforme desenhos a seguir, selecionados pelo docente que desenvolveu a atividade.  

Os comentários a respeito de cada mapa-criação produzido pelos estudantes, apresenta 
os pensamentos que em mim reverberaram entrelaçados pelas conversas estabelecidas com os 
docentes que participaram da oficina e que realizaram as experimentações nos espaços escolares. O 
mapa-criação 1 mostra um espalhamento de desenhos que orbitam a folha: imagens de rostos na 
parte superior da imagem, cabelos curtos, nenhum liso, todos crespos, como se estivessem 
escondidos, ou procurando se esconder, para naquele lugar secreto encontrar algo ... seria o que 
estava ausente? Os olhos procuravam o que estava abaixo? O ausente estaria oculto na parte 
superior da imagem? 

No canto esquerdo da folha, como se estivesse se escondendo atrás de um pequeno 
morro, o desenho de um ser humano que, oculto, contempla o que está à sua volta: a representação 
de uma paisagem natural, aparentemente exótica ao Brasil, animais conhecidos por pertencerem à 
fauna africana. Logo abaixo, no canto direito do mapa-criação, o contorno do continente africano 
colorido em vermelho, cor quente, logo acima, o desenho de um ser humano e, mais acima, a 
palavra Africano. Para o aluno é necessário cartografar, desenhar e escrever para apresentar seus 
pensamentos, para que não ficassem dúvidas de que o ausente não está nos contornos cartográficos 
oficiais, no dentro, e sim no que está fora, como se não fizesse parte, não coubesse no planisfério. 
No lugar da ausência cartográfica o aluno deixou grafadas palavras onde a África é um “país” onde 
há misérias humanas e belezas naturais. 

Para preencher o ausente, as palavras aparecem para ratificar o pensamento clichê. 
Seriam os desenhos o que se quer esconder e, por isso, estão no fora?  O que não diferencia muito 
do mapa-criação 2, que leva os seres humanos a orbitarem o mundo, não fazem parte dos contornos 
que, com as palavras, substituem o ausente evidenciando as capturas de África nos clichês de calor, 
miséria, atraso e natureza.  

 



 
 

MAPA-CRIAÇÃO 1: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

 
 

MAPA-CRIAÇÃO 2: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

“Eu vejo a África 
pessoas muito 
sofridas, pois lá a 
falta de alimento, de 
água e por esse 
motivo muitas 
crianças morre de 
desnutrição e é muito 
triste ver aquelas 
crianças e adultos 
morrendo”.  

“E eles não tem uma vida boa lá, pois lá não a empregos, 
escola e além disso é muito quente”. 

“África penso num país pobre com índice de desenvolvimento humano baixo, 
muita miséria, mas pelo outro lado vejo uma África rica em animais e belezas 
naturais”.  



A África que é trazida nos desenhos dos alunos aprisiona o pensamento do continente 
como selvagem, conforme apontam os mapas-criação de 2 a 4.  

 

 
MAPA-CRIAÇÃO 3: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

 

O mapa-criação 3 apresenta o mapa-animal, o continente africano em devir pele de 
elefante, de tigre, de zebra e de girafa; o contorno da cabeça de um elefante, remete ao contorno do 
território africano, decalque. Por outro lado, a África aparece em várias peles-cores, enquanto os 
demais continentes são apresentados em uma única cor. 

 
[...] Todos nós somos inclinados a aceitar formas ou cores convencionais como as únicas 
corretas. [...] As pessoas que insistem em que, num quadro, o céu deve ser azul e a grama 
verde não diferem muito dessas crianças. Indignam-se ao ver outras cores numa tela, mas se 
tentarmos esquecer tudo o que ouvimos a respeito de grama verde e céu azul, e olharmos o 
mundo como se tivéssemos acabado de chegar de outro planeta numa viagem de 
descoberta, vendo-o pela primeira vez, talvez concluíssemos que as coisas são suscetíveis 
de apresentar as cores mais surpreendentes (GROMBRICH, 1999, p. 29). 

 

No mapa-criação 3 e 4 permanece, em evidência, a apreensão cartográfica – o contorno 
do continente africano – e a presença de animais como o elefante, a girafa e o leão, ocupando todo o 
continente-território.  

 



 
MAPA-CRIAÇÃO 4: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

No mapa-criação 4 e 5, permanece em evidência a apreensão cartográfica – o contorno 
do continente africano – e a presença de animais como o elefante, a girafa e o leão, ocupando todo o 
continente-território. Nestes mapas-criação os animais continuam presentes e se prendem ao 
território.   

 
MAPA-CRIAÇÃO 5: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

“Na África a expectativa de vida é muito 
baixa”.  

“E lá encontramos as maiores taxas de natalidade e 
fecundidade do mundo. Por outro lado, a África tem bastante 
cultura como o futebol e um grande território de savana”. 



As capturas permanecem em alguns desenhos em que o contorno do continente e a 
escrita aparecem para ratificar o pensamento já estabelecido, introduzindo aí elementos mais 
recentes, como o futebol e a capoeira, conforme os mapas-criação de 5 e 6, conectando 
provavelmente seus interesses pessoais às informações que receberam acerca da África nos últimos 
anos, devido à Copa do mundo de futebol na África do Sul.  

No mapa-criação 6, as pessoas estão em movimento de fuga, atravessando oceanos, o 
que remete a pensar na fuga de África para outros continentes. Aquilo que aparentemente iniciou-se 
como uma forma cartográfica do continente africano, transformou-se em algo disforme e alongado 
para fazer caber os escritos que lhe davam consistência. Por entre Ásia, Oceania e Antártida a 
África se estica ao longo do oceano... ainda que não toque em nenhum destes outros continentes, 
permanecendo contida em si mesma, massa continental isolada. 

A presença do Sol logo acima do Trópico de Câncer parece ter a intenção de aumentar a 
temperatura do continente. Novamente o clichê do calor, a presença dos desertos? Talvez. No 
mapa-criação 6, a África se faz presente em outros territórios, como o brasileiro, fato que, para esse 
aluno, o Brasil deve orgulhar-se. 

 
 

MAPA-CRIAÇÃO 6: Criação alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

FONTE: Acervo da autora/ 2011 

É evidente que os mapas-criação apresentam-se como um mosaico em que se misturam  
imagens e palavras, informações em palavras, cultura escrita que se mistura à cultura oral, imagens 
diversas, apresentando animais emblemáticos da fauna africana, abordando questões econômicas e 
históricas, como o processo de escravidão. E há um destaque para o futebol, traços deixados pelo 
evento que marcou a presença da África no mundo em 2010, devido à ampla divulgação da Copa do 
Mundo de Futebol da África do Sul pelos meios de comunicação. Mais ou menos as mesmas 

“Eu vejo a África como um continente pobre, cheio de miséria e 
as pessoas que lá habitam vivem em grandes dificuldades. Mas 
há bastante cultura entre elas o futebol e a capoeira”.  

“Um continente que está crescendo 
economicamente com a África do Sul”. 

“Os brasileiros tem orgulho ter um 
pouco dessa raça desse continente”. 

“Um continente que sofre com a escravidão e hoje é livre”. 

“Um país tem grandes pessoas e craques de futebol”. 



imagens do continente se repetem em quase todos os mapas-criação, conforme relato do professor-
participante: “muitos apresentaram a África da natureza selvagem ou das desgraças, isto é, das 
doenças e misérias humanas”. 

Mas houve os que também apresentaram resistência, linhas de fuga, quando, por 
exemplo, espalharam a África no mundo, quando romperam com a representação cartográfica 
tradicional do continente e permitiram que o mesmo se espalhasse pelos oceanos, criando novos 
arquipélagos no pensamento, mesmo que contidos num continente cartográfico, pois que se 
apresentam soltos, sem obedecer contornos, disponíveis para novas conexões. 

Seja como for, os mapas-criação produzidos pelos estudantes e apresentados pelo 
professor-participante são singulares, únicos, evidenciam a diferença no pensamento dos alunos, 
mesmo com a presença de clichês – pois há ali diferença nas formas como os clichês se agrupam, se 
fragmentam, se tencionam, se solidarizam. Afinal, os clichês são nossa maneira habitual de pensar e 
é necessário, sobretudo nas escolas, se encharcar dos mesmos para poder resistir à sua presença, 
para poder rasurá-los em suas restrições, para poder materializá-los em meio a outras vizinhanças, 
como fizeram esses alunos por meio das criações acima, deixando nelas traços de seus pensamentos 
em movimentos de capturas e de fugas.  

O apagamento da África no planisfério político e a sua (não) substituição possibilitou 
construir/desconstruir pensamentos, desacostumar o olhar, perceber desejos relacionados à imagem 
e a educação, como categorias que se opõem ao poder de uma única versão. Aberto ao vão da 
imagem, retirada de sua aparente completude pela ausência de algo habitual, foi solicitado que 
buscassem lidar com aquele vão aberto em torno da África, para que proliferasse o processo de 
surgimento dos desejos, pois “o desejo não é uma representação de um objeto ausente ou faltante, 
mas uma atividade de produção, uma experimentação incessante, uma montagem experimental” 
(ZOURABICHVILI, 2004, p.36).  

Incessantes proliferações: um ano e meio depois de finalizada a oficina, recebi uma 
postagem (imagem 2) em meu Facebook, de um dos professores-participantes, que, em férias, 
visitou um museu em Londres. A postagem veio acompanhada dos seguintes dizeres: “Instalação, 
deslocamento de mapas, ideias... Rasura... Vamos mudar os mapas, interferir, interagir...”.  

 
Imagem 2: Elephant (1984) – Vehile doors, 2 maps and vacum cleaner / 

Bill Woodrow - Born (1948) 
FONTE: Facebook (2013). 

 

Com grande alegria notei que a oficina continuava a proliferar, gestar outras 
vizinhanças não só à África, mas também às linguagens mobilizadas nos encontros, apontando para 
novos devires, por exemplo, dos mapas escolares e da cartografia na escola. 



As experimentações realizadas nas oficinas parecem ter provocado algumas fissuras no 
espaço escolar em que atuam alguns dos professores-participantes, uma fissura na prática e no 
currículo que movimenta a organização escolar delineada segundo princípios instituídos pela 
educação maior (GALLO, 2008), muitas vezes apagando as diferenças, reproduzindo, 
arboreamente, a didática, a metodologia, os fundamentos teóricos, conceituais e legais que privam o 
pensamento da criação, levando-o à reprodução. Institui uma prática curricular que valorizam 
elementos que impedem outras forças, sobretudo aquelas que podem gestar fugas dos sentidos 
instituídos, devires insuspeitados que dificultarão o controle dos pensamentos ali circulantes.  

O currículo pode ser vivido como movimento de resistência ao determinado, currículo-
resistência, que provoca rupturas e atravessa leis, livros didáticos, normas, práticas, fratura o 
currículo prescrito-estabelecido com a proposta de “[...]experimentar no currículo, de experimentar 
com o currículo, de fazê-lo entrar em novos agenciamentos, sem procurar conformá-lo a uma 
definição prévia. O novo agenciamento obtido não passaria de mais uma parte, de mais um rizoma 
(GAUTHIER, 2002, p. 144).  

A(s) África(s) extraídas das experimentações movimentaram as imagens já instituídas 
do continente pelo discurso maior que dificulta outros pensamentos relativos ao continente. A 
intenção não foi arrancar suas raízes/clichês, mas revolvê-las, possibilitando que as raízes arbóreas 
ganhem liberdade para que se fraturem em rizomas, para tornarem-se mais leves, abertas e 
múltiplas.  

A multiplicidade é ação, fluxo, máquina de produzir diferenças que resiste à identidade 
que reduz as diferenças. Pensar em África(s) é resistir ao pensamento da diversidade, que é estático 
e estéril, que limita o existente ao visível caracterizando a identidade a um dado da cultura ou da 
natureza, reafirmando o idêntico, a identidade, reproduzindo clichês. Para afirmar a diferença é 
preciso tentar escapar do pensamento identitário, pois a identidade impõe uma imagem do 
pensamento e a diferença propõe, mobiliza o pensamento. Então, sugere-se: 

 
Preferir a diferença à identidade. A positividade à negatividade. A afirmação à contradição. 
A singularidade à totalidade. A contingência à causalidade. O evento ao predicado. A 
performatividade à qualidade. O verbo ao adjetivo.  O “verdejar” ao “verde”. A linha ao 
ponto. A espiral à seta. O rizoma à árvore. A disseminação à polissemia. A ambiguidade à 
clareza. O movimento à forma. A metamorfose à metáfora. O acontecimento ao conceito. O 
impensado ao bom senso. O simulacro ao original (CORAZZA; TADEU, 2003, p. 10). 

 

As imagens, na perspectiva da multiplicidade, têm relação com o olhar em que é 
permitido, individualmente, experimentar a imagem, o que difere de interpretar, em que se procura 
atribuir sentido para conhecer, pois “conhecer é buscar a semelhança na diferença para classificar 
[...] o conhecimento abomina a diferença e ama a identidade” (CORAZZA; TADEU, 2003, p. 41). 

O desafio da prática docente é o de não criar raízes teóricas arbóreas, identitárias, que 
reafirmem ou criem clichês, como os divulgados em livros didáticos e nos meios de comunicação, e 
que se repetem em muitos momentos nas criações dos alunos e dos professores-participantes nas 
oficinas; o desafio é agenciar forças capazes de rizomatizar o pensamento, fazê-lo variar em outras 
formas e possibilidades de ver África(s).   

Estas outras maneiras fizeram a África um pouco mais plural: África(s) diversas 
povoaram aquela imagem justamente quando a habitual maneira de mirá-la  foi negada. No vão 
aberto pelo apagamento-rasura feito no mapa é onde brotaram outros desejos da(s) África(s) ali 
existir; não mais como coisa única cartografada, mas como vida que se prolifera em pensamentos e 
imagens.  

A experimentação com imagens de África(s) teve a intenção de provocar o pensamento 
sobre o currículo não como substantivo, mas como verbo, ação, movimentação, curriculação, com a 



intenção de gestara proliferação em uma perspectiva aberta e difusa, do currículo-resistência, pois 
acreditamos que os percursos curriculares devem apostar no saber escolar não como acúmulo de 
informações, e sim como proliferação de pensamentos (OLIVEIRA JR, 2013), permitindo que a 
multiplicidade e a diferença estejam sempre presentes.   

A intenção de mobilizar o pensamento por imagem para conversar com o continente 
africano ganhou linhas, pontos e nós, com o desejo de resistir ao maior, currículos prescritos e 
determinados, que decalcam condições e situações. É preciso resistir, criar fissuras no instituído, no 
maior, e criar linhas de fuga que permitam que a multiplicidade povoe os encontros com imagens, 
com Geografia, com Áfricas(s), com professores e com alunos, para proliferar as diferenças que 
forçam a pensar, ampliando os contornos para além do que já está cartografado nos planisférios do 
pensamento.  
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