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Imagine que você está procurando ouro no vale do Klondike. Você vai do leito de um rio a outro, deste depósito de cascalho ao próximo, deixando-se guiar por um princípio fundamental: o ouro está onde você o encontrar. Ou seja, embora você possa procurar em locais mais ou menos prováveis, não há uma estratégia confiável que o leve ao ouro. Você tem que efetuar uma busca considerável em um campo quase sem pistas. Você sabe também que procurar em determinada região (metaforicamente mantendo-se fiel ao mesmo antigo conjunto de regras) não será vantagem para você. Pode ser que você precise procurar além da colina, no próximo vale (PERKINS, 1999. p. 128).

A metáfora do vale do Klondike fala de raridade, de isolamento, de platô para representar características do processo criativo e da criatividade. Associações próximas, interconexões, com as leis de combinação e os platôs que constituem o (e se constituem no)  rizoma, especialmente as multiplicidades do rizoma. Elas não têm sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza. As leis de combinação crescem então com a multiplicidade (DELEUZE E GUATTARI, 1995, p. 16).
O processo de produção do conhecimento escolar, imaginado como rizoma, é criativo. A respeito de criatividade e criação, J. Koh (1998) fornece alguns indicativos, em artigo que discute arquitetura e estética ambiental. Esse autor estabelece duas possibilidades de conceito para criação:  qualidade de se tornar criativo, habilidade de criar - fazer uma coisa do nada pela primeira vez, produzir a partir de linhas novas e não-convencionais. Novidade, invenção, originalidade. Ou uma habilidade e qualidade conduzindo a um aumento no nível da ordenação, assim como no nível da inter-relação, complexidade, eficiência, diversidade, estabilidade, adaptabilidade, significado, valor, consciência e espiritualidade do sistema.
Ao tratar da criação estética e científica, J. Koh ressalta que a idealização e inspiração são equilibradas pela ordenação, disciplinamento e julgamento intelectual que produzem idéias inovadoras e valores. Há, pois, um princípio de harmonia dinâmica que reflete uma recente e emergente visão complexa do mundo: ordem e desordem, controle  e liberdade são vistos não como mutuamente antagônicas e separadas, mas complementares e indivisíveis. Ordem e desordem são relacionados não apenas um ao outro, mas à finalidade e contexto.
Uma outra questão liga a criatividade e a criação ao momento em que a forma nasce: antes ou depois da execução. Segundo Luigi Pareyson (1997), há autores que julgam existir a idealização de uma imagem anterior, já toda acabada e formada, e depois a realização desta figura numa matéria física. Pelo contrário, há também os que afirmam que o processo artístico é essencialmente realização: a invenção e a concepção são absorvidas na própria realização. Incerteza e orientação se mesclam na produção criativa.
Para esse mesmo autor, atenuando o extremismo das duas teses acima expostas e conseguindo conciliar suas justas exigências, chega-se a uma concepção mais aderente à experiência artística, capaz de explicar ao mesmo tempo a incerteza que torna precário o processo de formação até o momento do sucesso e a orientação que o dirige desde dentro, endereçando-o para o êxito (PAREYSON, 1997, p. 188, grifos do autor).
Um outro argumento interessante para ser explorado, e que se aproxima das características que Koh e Pareyson destacam da criatividade, é fornecido por David Perkins (1999, p. 130): os sistemas criativos descobrem a novidade adaptável através da busca. É  a garimpagem do ouro de Klondike que parte de linhas novas, complexas, estáveis, com significados e valores concebidos antes, durante e depois de sua realização. Analogamente, reporto-me à obra de Max Ernst, especialmente a escultura Figura Humana, obra que compõe a sua coleção sobre História Natural.A história natural, como área científica e precursora da Biologia, faz um descrição exata dos corpos e das substâncias, orgânicas e inorgânicas, onde se encontra o mundo mineral, a flora e a fauna. As obras de Max Ernst dão a oportunidade de defrontar a crença na ciência, que culmina no positivismo científico, com um novo tipo de representação que dá forma ao mundo do sonho e do imaginário. É um processo artístico em que tanto o conteúdo quanto a forma criam um mundo novo (TASCHEN, 1993). Na obra Figura Humana, segundo Taschen (1993, p.50), a figura, essencialmente desenhada em silhueta no gesso pintado, encerra formas e elementos que lhe determinam o aspecto - é um híbrido. As folhas em forma de pequenas lancetas nos ombros e nas ancas fazem lembrar o reino vegetal, enquanto a cabeça e a coluna vertebral do feitio de uma cicatriz, o ventre chato, permite distinguir os pormenores de um gafanhoto, evocando, portanto, o reino animal.
Nessa e em outras obras de Max Ernst, recontextualizam-se os conhecimentos biológicos; similarmente também ocorrem na escola processos em que se  produz um conhecimento específico que não é percebido como uma série de reflexões reprodutoras, mas como de transformações. O conhecimento é produzido por um conjunto de atividades transformadoras que terminam no ponto onde o conhecimento é um objeto reconhecível. O ponto final, a classificação da atividade como conhecimento e os processos de transformação que levam a isso ocorrer, acontecem a partir de uma série de recontextualizações Segundo Basil Bernstein (1996), o conhecimento escolar é entendido como o resultado de reconstextualizações sucessivas do discurso de um campo intelectual ou de uma área de conhecimento. O discurso de um campo de conhecimento é deslocado de seu campo original e realocado na escola, onde é recontextualizado de acordo com a gramática do aparelho escolar. Neste contexto, o campo pedagógico forneceria o conjunto de regras (discurso pedagógico) através das quais os discursos de outros campos se transformam em conhecimento escolar.. São mecanismos  socialmente modelados com os quais se relacionam os diferentes conteúdos que povoam a instância escolar, como por exemplo o conteúdo das disciplinas escolares  e suas relações com as disciplinas científicas; o conteúdo epistêmico (conceitos) das disciplinas escolares; o conteúdo do conhecimento, que inclui tanto aspectos epistêmicos como não epistêmicos (relação homem natureza, homem sociedade, etc.),  os conteúdos de socialização dentro de diferentes contextos que  carregam significados, por exemplo os derivados das concepções de educação. Assim como as formas de sua expressão interna ou externa: local no discurso para as experiências dos alunos e dos professores, organização do espaço/ tempo escolar, as diferentes utilidades do conhecimento científico na interação entre professores alunos. Características essas que fazem parte da história da instituição escolar, dos cursos de formação de professores, das reformas curriculares propostas pelos governos etc.
Dos pressupostos estabelecidos, visualiza-se a produção do conhecimento escolar acontecendo no traçado de metodologias de trabalho em aula, onde se modelam o novo conhecimento. Os fios da rede envolvem ordem, desordem, controle e liberdade, como pôde ser mapeado, pinçando e conectando características do trabalho dos três docentes, uma de Ciências e dois de Biologia,  cuja atividade acompanhei durante o desenvolvimento da minha trabalho de doutorado, defendida em 2000 na Universidade Estadual de Campinas - a abertura de espaço para a experiência dos alunos; a relação com temáticas transversais no currículo :  sexualidade, cotidiano, cidadania; a co-participação dos alunos na tessitura curricular; a criação de significados para o aprendizado dos alunos e para a avaliação -, assim como em outros aspectos que serão apresentados mais detalhadamente neste texto: as reformulações do espaço e do tempo escolares e os lugares dos conhecimentos científicos na trama das aulas.
São situações que condicionam a produção de novidades adaptáveis, que se conectam a partir das hastes subterrâneas ou superficiais que estendem um rizoma, confeccionado por linhas não lineares. A não-linearidade é fruto de um ordenação arbitrária, de combinações ou permutações aleatórias, que nos remetem à vanguarda artística, como no Dadaísmo. Da mesma maneira, remetem a um texto dinâmico, em que as mudanças multilineares dos módulos podem no percurso, na trajetória, na tessitura, também mudar o seu conteúdo. À procura de interpretações, é estimulante o exercício do olhar oblíquo, desviante de focos convergentes, como esta que Michel de Certeau (1994, p. 261) critica: tudo se passa em Educação, diz como se a forma de implantá-la tecnicamente houvesse sido realizada desmesuradamente eliminando o conteúdo que lhe dava a possibilidade de ser e, desde então, perde a sua utilidade social. 
Novidades adaptáveis produzidas nas tensões entre o tradicional e o novo. Como proceder à leitura desses movimentos? Utilizo, uma vez mais, impressões sobre as cidades, agora as de Nilda Alves e Inês Oliveira (1998, p. 4) inspiradas em Michel de Certeau: a imagem de uma cidade vista do alto de seu ponto culminante é a de uma imensidão imóvel, que aquele que olha vê e lê. Do alto, de longe, pode-se ver o conjunto, escapar do cotidiano, e, à distância, ver a totalidade. Aquele que sobe lá no alto foge à massa que carrega e tritura em si mesma toda identidade de autores ou de espectadores.
Buscar encontrar o novo, o inesperado nas práticas escolares requer de nós, pesquisadores, desligar do olhar de cima, com o distanciamento da realidade para compreendê-la na sua totalidade e adentrarmos nas práticas cotidianas, complexas, diversas e romper com a  legitimidade de um olhar totalizante que imagina tudo ver, a partir do ponto mais alto (ALVES E OLIVEIRA, 1998, p. 4).
Os trabalhos dos professores com seus alunos nas salas de aula movimentam-se no mosaico do novo e velho, das formas e conteúdos associando-se na manutenção e ruptura que a história da instituição escolar privilegia. Escrever sobre o trabalho dos professores, mapeando as multiplicidades nascidas da não-linearidade, é o que passarei a fazer. Reconhecer as aulas como multiplicidade é capturar linhas tecidas em espaços distintos e conectá-las na composição da rede. Dimensionarei as aulas de Biologia e Ciências como tempos e espaços em que se podem ler os conhecimentos a partir de entrecruzados olhares: do pesquisador, dos professores, dos alunos e dos materiais didáticos utilizados ou produzidos.
As múltiplas formas como os conhecimentos científicos aparecem em  aula
Os conhecimentos do campo científico na área da Biologia ocupam posições diferentes na arena de luta com outros conhecimentos que aparecem nas aulas,  estando presentes a partir de uma série de recontextualizações. Dependendo do tipo de aula em que o professor ou as professoras estejam trabalhando, os lugares que ocupam os conhecimentos científicos podem ser mais ou menos privilegiados como foco para a produção do conhecimento escolar.  Antonio Batista (1996, p. 352), ao analisar as formas de didatização por meio das quais a leitura se introduz e se mantém na esfera escolar, reconhece que os professores tendem a transformar todo um conjunto de práticas e atividades que envolvem a transmissão de habilidades de uso da linguagem - de um saber-fazer, portanto - em instrumentos para a transmissão de conteúdos, passíveis de serem tematizados como objetos de discurso, expostos de modo abstrato, retomados por meio de sínteses e facilmente avaliados. Trazendo esse movimento das práticas docentes para as aulas de Biologia e de Ciências, é possível iniciar uma leitura dos porquês de escolha de determinadas partes da herança cultural escolar, que podem ou não incluir como prioritários os conhecimentos científicos já recontextualizados. A escolha está condicionada à maior ou menor possibilidade de serem trabalhadas habilidades, competências, atitudes etc. Emprestarei alguns exemplos do que observei ao assistir às aulas Ao todo, foram 84 aulas de cujas atividades participei, observando-as e registrando-as., mapeando uma organização supondo uma ordem espacial gerada pelas possibilidades que Antonio Batista destaca em seu trabalho e, conseqüentemente, pelas proibições exigidas para que esse processo  ocorra.
Reassumo meu papel de passeante em caminhos já trilhados pelos três professores e seus alunos. Michel de Certeau (1994, p. 178) diz que o caminhante atualiza possibilidades encontradas no caminhada, fazendo-as tanto ser como aparecer. Também as desloca e inventa outras, pois as idas e vindas, as variações ou as improvisações da caminhada privilegiam, mudam ou deixam de lado elementos espaciais. Irei continuar na extensão, superficial ou subterrânea, do rizoma sobre a (ou dentro da) qual caminho; realizar-se-á, neste momento, pelas atividades nas quais conteúdos científicos, conectados a outros de diferentes campos culturais, são usados para a produção ou consumo Utilizando a nomenclatura de consumidores, Michel de Certeau (1994) indica que esses traçam trajetórias indeterminadas, aparentemente desprovidas de sentido porque não são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se movimentam.  de formas no processo de ensino-aprendizagem.
Embora a organização curricular pautada nas disciplinas inerentemente confira padrões rigorosos para a produção do conhecimento escolar, esse é um processo multifacetado (ROGERS, 1997), não havendo uma expectativa simplesmente de que os professores e alunos se apropriem dos produtos do trabalho intelectual elaborado em outra instância. As disciplinas escolares mergulham-nos em maneiras de trabalhar, em metodologias, em critérios de julgar o que é válido, em objetivos e sistemas simbólicos que lhe são específicos. Há formas variadas de organização disciplinar, por exemplo a partir de projetos, com os quais pode ser rompida a perspectiva de ensino enciclopédico, passando a ser problematizador Alice Lopes (1999) na conclusão de seu trabalho, cita um conjunto de situações que problematizariam o ensino de ciências, especificamente na compreensão das relações entre ciência e cotidiano na constituição do conhecimento escolar: as condições de produção da ciência e suas relações com a tecnologia; a história da ciência; as relações entre poder, controle, interesse e ciência; a compreensão de que a constituição dos conhecimentos científicos e cotidianos é histórica e social. Isso demanda um conjunto de repertórios (como a reorganização espaço-temporal e a revisão dos papéis de professores e alunos em aulas) que já são encontrados, mais ou menos tenuemente, no trabalho pedagógico dos professores que participaram da pesquisa de doutorado. Situados e ressituados em impasses sobre os mapas, esses repertórios respondem como aberturas sobre as linhas de fuga possíveis dos traçados curriculares esperados em uma organização disciplinar.
Os conhecimentos científicos como platôs
   Para Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de platôs: região contínua de intensidades vibrando sobre ela mesma, e que se desenvolve evitando toda a orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior. “Chamamos ‘platô’ toda multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas superficiais de maneira e formar e estender o rizoma” (p. 33).
Em uma das escolas, encontro aulas em que os conhecimentos científicos não eram os hegemônicos na sua estruturação. Nesse aspecto, a organização das aulas da professora de Ciências mostrava resultados que se aproximavam das análises de Alice Lopes (1999) quando a autora indica que entre ciência e cotidiano, este último ganha a batalha e se mantém mais presente nas produções curriculares. Faço outro tipo de interpretação, respaldado nos dados sistematizados sobre as atividades da professora de Ciências: na produção do conhecimento escolar, na modelagem que articula formas e conteúdos, os conhecimentos científicos são escolhidos à medida que se encontra a necessidade de sua colaboração para tecer a configuração final do objeto em estudo, marcado por seu caráter prático que envolve variadas ações dos alunos e professora. O que confere a relevância dos conhecimentos científicos é a sua utilização nessas ações práticas, como os projetos organizadores do currículo nessa escola de ensino fundamental.
E, com os projetos, o que se pretendia é que os alunos desenvolvessem habilidades diferentes daquelas que poderiam ser obtidas “se fosse seguido o livro didático”. Nessa perspectiva, havia mesmo uma rejeição do trabalho com os materiais didáticos, devido a sua relação imediata com o que a professora de Ciências considerava como práticas tradicionais. Neste embalo, percebo uma relativização forte dos conteúdos presentes nos livros didáticos - ou seja, os de caráter mais científico - e o privilégio de outros conteúdos, como os ligados à criatividade, à responsabilidade, ao trabalho coletivo, à troca de impressões sobre a realidade.
É certo que havia, também, nas práticas da professora de Ciências tendências em manter as padronizações peculiares da escola. Esse movimento acontecia, entretanto, numa conversa, ou seja, em uma ação na qual se revezavam os lugares no discurso. Assim, mesmo com a insistência da professora (uma vez que aprendeu na escola certas necessidades ao trabalho pedagógico) em fazer ordenações, os comentários dos alunos eram os mais variados, suas reações, inúmeras, assim como as relações que estabeleciam com experiências já vividas relacionando-as aos conhecimentos científicos.
A professora de Ciências trabalhava bastante com projetos. Realizou atividades do Projeto Prevenção Também se Ensina, da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Tinha um aquário de água doce, que os alunos cuidavam; propôs projetos para a Semana da Água e finalizou o ano com o Projeto Reciclagem de Lixo. Este último desenvolvido com a assessoria da Embrapa, dentro do projeto sobre meio ambiente que essa instituição coordenava e do qual a professora também fazia parte. Os projetos eram a sua prioridade e a da escola. Em uma determinada ocasião no período em que fiquei na escola, a professora reorientou o planejamento interrompendo o trabalho com o tema Origem da Vida, numa turma, e Reprodução dos Seres Vivos, na outra, para trabalhar com projetos da Semana da Água, atividade obrigatória da escola. Realizava o trabalho com projetos, pois queria sair da aula considerada comum e desenvolver atividades que trouxessem prazer, alegria, criatividade aos seus alunos. Também considerava  mais prazeroso para ela mesma trabalhar com projetos, pois os alunos se envolviam mais. Ressaltou como influentes na sua decisão de priorizar trabalhos com projetos as lembranças de sua época como aluna em escolas de educação básica, assim como o início de sua carreira de magistério, há 10 anos, em que a relação teoria e prática parecia mais presente e próxima. Neste contexto, os materiais didáticos foram utilizados para inspirar a produção dos alunos, muito embora o estímulo a uma criatividade espontânea fosse o que predominava.
Os processos e conteúdos daquilo que se costuma denominar conhecimento científico são, em muitos casos, dificilmente compatíveis, segundo José Arnay (1998, p. 41) com o conhecimento escolar, dado que seu ensino, em termos de transmissão dos conteúdos formais com que são apresentados nos currículos prescritos tenta transferir conteúdos e procedimentos que têm sentido em certos contextos de atividade científica específica, porém não em outros, como pode ser o escolar, diante do qual muitos conteúdos, procedimentos e fins tornam-se irrelevantes.
Talvez devido a essa difícil compatibilidade entre conhecimentos que circulam no espaço escolar, para a professora de Ciências um conflito foi estabelecido quando lhe perguntei sobre a relação entre os projetos e os conhecimentos científicos. Nas conversas iniciais, pairava um silêncio no ar. Em outras posteriores, a professora externalizou que havia programado um trabalho com assuntos ligados à reprodução na 7ªB pois nesta série tinha como prioridade o projeto Prevenção Também se Ensina que trata de sexualidade. Eu vou pegar o gancho do projeto, ver a temática do projeto; estávamos falando de DST, então vou falar um pouco sobre Sistema Reprodutor Frase extraída de entrevista realizada no dia 26/08/98., disse-me a professora. Afirmou que tomou essa decisão devido aos diálogos comigo, nos quais tocamos na questão da aproximação ou não dos conteúdos dos projetos com os conteúdos científicos programados para serem trabalhados naquela série. É importante salientar que a prioridade para a professora de Ciências era trabalhar com projetos e as formas que o conhecimento científico tomam foram ligadas diretamente aos temas dos projetos e ao atendimento de necessidades para a sua execução. Dessa maneira, por ocasião do desenvolvimento do projeto sobre a Semana da Água, reconfigurou-se o planejamento e os conteúdos relativos ao sistema reprodutor tornaram-se residuais... Então, eu me baseio nos projetos. Eu vou parar o conteúdo? É importante trabalhar o projeto, é válido? Eu acho que sim! O conteúdo é importante? É, mas eu vou trabalhar em outros momentos Idem..
Seguindo as idéias de Roland Barthes para quem na rede abundam muitas redes que atuam sem que nenhuma delas se imponha às demais, mas diversas vias de acesso sem que nenhuma delas possa ser qualificada como a principal, escolho uma das vias de acesso nos projetos como componente curricular: os processos criativos que acontecem nas atividades de dramatização. Essas atividades não se principiam em nenhum ponto do rizoma. Conectam-se, entretanto, às linhas que os conhecimentos científicos podem sugerir para o mapeamento de territórios. Multilinearmente expandem-se. 
As discussões propostas pela professora de Ciências, a partir do desenvolvimento do Projeto Prevenção Também se Ensina, assumiram formas bem diversificadas durante o segundo semestre de 1998. Em um desses momentos, os alunos da 7ª B, a partir de temas relativos a Anticoncepcionais, AIDS, Consumo de Drogas Lícitas e Ilícitas, apresentaram seminários, nos quais leram os seus escritos, copiados de livros didáticos, enciclopédias, encartes de revistas para público adolescente e exploraram os cartazes que confeccionaram. As informações científicas aparecem nos sintomas das doenças e efeitos das drogas no nosso corpo, na caracterização dos diferentes tipos de medicamentos ou drogas e nas maneiras de nos prevenir. Encontraram-se associadas a contextos como esses:

Drogas: Tô Fora - Gosto mais de mim (título de um dos trabalhos)

Quem de nós nesta época não passou por apuros? Transamos escondido, quando dá e onde dá, depois ficamos contando os dias para a próxima menstruação, prometendo que da próxima vez vai ser diferente; mas, sempre é difícil cumprir a promessa! Procurar um serviço de saúde é assumir definitivamente para nós mesmos vida sexual, que viramos adultos... (trecho de um dos trabalhos sobre Gravidez na Adolescência)

Um aluno, segurando a parte de metal de uma pá,  utiliza o cabo de madeira para simular o pênis ereto. Uma aluna coloca a camisinha no “pênis simulado”. (situação da apresentação de seminário sobre Anticoncepcionais) (Caderno de Campo,  12/08/98)
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Também como parte das discussões, os alunos escreveram o roteiro, com a orientação da professora de Português,  e apresentaram uma peça de teatro que fala sobre uma adolescente que ficou grávida. Maria Clara, que tinha um namorado maconheiro, ficou grávida, mas perdeu o neném, porque usou drogas durante a gravidez. Devido a complicações no parto, Maria Clara também morreu.
Perseguindo a idéia das práticas que produzem conhecimento em aula, encontro na leitura de Britt-Mari Barth (1993) que, no trabalho que a produção discursiva em sala de aula realiza sobre os saberes que nela são tomados como objetos de discurso, tais objetos nem sempre são os conteúdos disciplinares, mas sim habilidades, competências, estratégias, etc. Segundo Britt-Mari Barth, parece que esses próprios objetos de discurso são uma condição para que a atividade possa realizar efeitos e atender a certas necessidades, conclusão que vai ao encontro do trabalho de Antônio Batista (1996). Os projetos, sendo centrais, disponibilizam para os conteúdos científicos curriculares convencionais um local de entremeio em uma rede: podem ser fios puxados, fios que puxam outros fios, fios que atam nós, fios de arremate, fios que circulam espaços vazios, a serem preenchidos.
Esse processo de modelagem, de fusões e distensões em um campo de forças, delineia-se claramente nas ocasiões de apresentação em aulas de Ciências dos seminários sobre experimentos que os alunos desenvolveram em casa. A professora, no início ou meio da explicação dos alunos, fez perguntas na direção de uma explicação que possibilitaria/tenderia para a abordagem dos conceitos científicos envolvidos. Porém, os alunos responderam em  direções que buscavam explicitar suas dúvidas e inseguranças, a dependência da professora, seus desconhecimentos; assim como contar ou fazer tentativas/erros/acertos no desenvolvimento - às vezes na hora da aula - do experimento.
 Havia uma insistência, por parte da professora, em ordenar a apresentação, tanto o caminhar dos apresentadores quanto da platéia: começa pelo começo; fala o nome do experimento; presta atenção na explicação; A lâmpada acendeu?
 Na explicação dos alunos, apareceu o conflito entre o que o livro didático (e o conseqüente discurso da professora) esperaria como resultados do experimento que estava sendo apresentado ou que fora testado em casa e o resultado real que acontecia em aula. Mesmo que o resultado não tivesse sido o esperado, havia uma insistência, por parte da professora, de ir testando algumas variáveis, ou de querer saber como foi montado o experimento, de como os  alunos conduziram, se deu certo em casa, e se fizeram o relatório e lá puseram os resultados e conclusões (destacou estes dois ítens, pois finalizam as ações e representam aquilo que deveria ter dado certo, independentemente do que aconteceu em sala de aula). Usou palavras como resultado e conclusão, assim como retomou conceitos, na intenção de voltar à discussão central - que seria a ligada ao experimento que estava sendo apresentado. Era um caminhar que procurava capturar padrões - via relatório - que dariam a forma final para os conhecimentos produzidos durante a realização dos experimentos.
Como em linhas de fuga - que definem o rizoma - a  professora fez perguntas que abriram outras perspectivas de interpretação e diferentes caminhos foram trilhados geralmente quando o experimento não deu o resultado esperado, ou quando pôde ser associado a aspectos do cotidiano, da história da relação entre homem e demais elementos da natureza. No entanto, ao fazer a leitura da conclusão constante no relatório, a professora fixou a meta a ser atingida e as explicações a serem consideradas.
É nítido que o momento da aula seria o de apresentação final do experimento, com a exposição de seus resultados ideais, seguindo o modelo do relatório científico. Alunos, entretanto, romperam com essa lógica. A professora tentou recuperá-la, recuperou-a, mas abriu brechas para outros encaminhamentos, como por exemplo, ao perguntar sobre as dificuldades enfrentadas, as dúvidas na testagem de hipóteses, os sucessos, as divergências encontradas em diferentes livros ou em outras fontes de informação, como a TV, dentre outras situações. Foram casos em que a formatação dos conhecimentos científicos ramificou-se para além das consideradas formas escolares resultantes da sua transposição didática quer seja pelas aulas práticas, pelos relatórios, pelo método científico, pela concepção de ciência como produto e não como processo.
A produção da professora e alunos em aula corporificava discursos que articulavam idéias, crenças, valores e práticas, ou seja, significações atribuídas aos variados conteúdos, incluindo os científicos. Lembrando que o conhecimento escolar é resultado de um trabalho social, por meio do qual os conhecimentos passam por uma série de transformações até resultar neste produto que circula na escola, que também é transformado, é perceptível que os materiais utilizados por alunos na confecção de seus trabalhos carregam neles próprios um conjunto de elementos que são selecionados nos processos de recontextualização. Voltando às idéias de Basil Bernstein (1996), nesta seleção é usado o conjunto de regras que compõem o discurso regulativo, que modela o instrucional.
A extensão do rizoma, em platôs, delimita outras regiões, também desenhadas por atividades de dramatização. São aulas de Biologia, em que professora e alunos, após atividade de relaxamento - desatando um “nó humano” ou simulando um teste que verifica se você sabe seguir instruções - iniciaram a montagem de roteiros para pequenas enquetes. Os temas, todos relacionados à sexualidade, foram sorteados entre os diferentes grupos. Sedução, homossexualismo, prostituição, auto-estima, papéis sociais do homem e da mulher eram anéis abertos. São afetos, precipitações e transformações sempre em correlação com o fora Definição de anéis abertos para Gilles Deleuze e Félix Guattari, 1995.  p. 18. que se configuravam a partir de temas relativos à sexualidade humana, como doenças sexualmente transmissíveis e as problemáticas relacionadas às práticas de sexo seguro (basicamente o uso de preservativo masculino). 

(Doença em debate: Sífilis Congênita)
A mulher grávida que sofrer de sífilis ou que se contaminar durante a gravidez, geralmente transmite a doença ao feto por nascer. A infecção geralmente se dá entre o quinto mês e o parto. Não é o pai que diretamente infecta o feto. O contágio é feito indiretamente da gestante. Assim do homem passa para a mulher e da mulher para o feto.
(Introdução de um dos roteiros de dramatização apresentados pelos alunos do 2ºC)

Os conhecimentos científicos que produzem narrativas a respeito da reprodução humana foram conectados e contextualizados em situações nas quais as preocupações e experiências dos alunos fizeram com que abordagens específicas se precipitassem na construção dos roteiros das enquetes e nas dramatizações. Dessa maneira, delimitaram por fora  as polêmicas sobre a virgindade feminina; as traições (geralmente masculinas) nas relações amorosas; os determinantes para práticas sexuais marginalizadas sexualmente, como a prostituição; a transmissão de doenças. Ao serem estabelecidos esses tipos de conexões, o platô se estendia em direções variadas, gerando formas nas quais se diluíram os conhecimentos científicos.
No planejamento que a professora de Biologia me apresentou e em conversas com ela a respeito de sua forma de organização dos conteúdos, percebo que procurava relacionar os conteúdos clássicos da Citologia - trabalhados normalmente através de um roteiro de estudo cujos resultados eram discutidos em plenária, por exemplo - com aspectos sociais ou com temáticas que envolviam os homens e as mulheres, como drogas, sexualidade, reprodução humana. Para cada conjunto de ítens do planejamento que trataria dos aspectos mais técnicos do conhecimento, a professora propunha um tema para trabalho cujos resultados pudessem ser relacionados direta ou indiretamente com o conhecimento científico. Privilegiava a apresentação e a discussão dessa contextualização social da Biologia. As dramatizações, forma de trabalho com temas ligados à sexualidade, estariam associadas à discussão sobre reprodução humana (pesquisa bibliográfica que os alunos realizaram) e reprodução celular (aulas teóricas ministradas posteriormente às apresentações das dramatizações). Foram tênues fios de conexão direta. Poucos alunos reconheceram essa ligação, quando lemos as avaliações que fizeram dessas atividades, a pedido da professora de Biologia. O divertido, as polêmicas, as dificuldades de compreender o outro como diferente, os comportamentos que os alunos tinham e que foram retratados no teatro, as características da produção em grupo foram os aspectos que eles mais ressaltaram como importância das atividades. Para a professora é a oportunidade de discutir os temas mesmo, fazer o levantamento dos tabus, de como os grupos se comportam nas situações Frase retirada de entrevista realizada em 30/09/98..
Multiplicidade e negação da linearidade. A novidade adaptável aos esquemas da tradição escolar abre brechas para que alguns alunos peçam mais aulas de Biologia como essas. Por que não ocorrem? é uma pergunta nascida na lógica binária, que supõe uma unidade principal para se chegar a duas, um uno que se tornaria dois (bem ou mal, certo ou errado, verdadeiro ou falso). É negar as metamorfoses das quais derivam formas que trazem marcas das ruínas, das memórias, do passado. É também esquecer que a produção do conhecimento escolar é socialmente contextualizada e marcada por variadas contradições. Aprendendo com Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995, p. 12): não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexões com o que ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu.
As formas e os conteúdos inéditos se recontextualizam nas mãos dos alunos
A multiplicidade, com as leis de combinação que permitem os processos de criação é também contraposição à lógica do decalque, que é a da reprodução. Na produção do conhecimento escolar o que marca é a abertura de possibilidades no traçado do caminho, com iniciativas à conquista, à variação, à expansão dos territórios. Buscarei, a partir deste momento, com essas perspectivas ampliar o mapeamento do trabalho do professor de Biologia, outra extensão do rizoma que parte de pontos em que a escolha e tratamento de conteúdos a serem trabalhados em aula aproximam-se da apropriação de conceitos científicos pelos alunos. Eles são recontextualizados na forma de esquemas e dos exercícios, que em vários casos priorizam maneiras de raciocinar e resolver problemas, assim como na utilidade do conhecimento científico para interpretar situações vividas socialmente. 
Utilizar dois vídeos, um sobre mamíferos e outro sobre inseto, foi uma tática que o professor de Biologia utilizou para conquistar outros territórios em suas aulas. O que realmente eu queria é que eles relatassem se tivessem gostado ou não do vídeo e se gostariam de assistir a outros Frase extraída de entrevista realizada em 03/10/98., expressa sua insatisfação com o resultado da atividade, uma vez que os alunos fizeram cópias de livros textos e da internet que retratam a mesma abordagem dada em suas aulas. Aproximaram-se dos padrões da informação científica. Não é essa a prioridade do professor em suas aulas? A iniciativa a apresentar o vídeo traz novas formas ao conhecimento científico, com as quais os alunos dialogam durante a exposição do filme, mas que não transportam para os relatórios finais: tamanho dos insetos; as lendas onde os insetos povoam o imaginário social; as partes mais divertidas do filme, as mais curiosas para eles; a relação entre homem e insetos, a sua importância, os aspectos positivos e os prejuízos que eles causam do ponto de vista econômico e nas doenças; as reações, por vezes carinhosas ou repulsivas, que expressam por alguns mamíferos etc. O professor acha que os alunos não realizaram o trabalho dentro daquilo que ele esperava porque houve falta de comunicação e ele não destacou mais detalhadamente o que deveria ser feito: Só falei: façam depois uma pesquisa sobre o vídeo. Eu não cheguei a dar essa ênfase em pegar um ponto do vídeo de que eles tenham gostado e pedido para desenvolverem a pesquisa a partir dessa escolha Frase extraída de entrevista realizada em 03/10/98.. 
Parece ser encontrada, nas aulas do professor de Biologia, uma região estável no rizoma, com poucas possibilidades de as leis de combinação agirem. No rizoma, os tubérculos, as regiões homogêneas, são desmontáveis, porque emaranhado de múltiplas conexões, que não se cessam de conectar a outras formas de organização e que por vezes não são captadas naquilo que se considera como retrato dos resultados finais de um processo de aprendizagem, como relatórios por exemplo. Nesses, não existe imitação nem semelhança, mas explosão de duas espécies heterogêneas na linha de fuga composta de um rizoma comum (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 19). O trabalho, que buscou a novidade adaptável a partir do uso dos vídeos, trouxe à superfície o quanto estava limitante para os alunos a ordenação arbitrária e as combinações aleatórias, no contexto da aprendizagem que vivenciavam. Em todas as situações de aula, aqui apresentadas,  na leitura do texto escrito (verbal ou icônico), com mais ou menos resistência, o público é modelado e se torna semelhante ao que recebe, enfim, deixa-se imprimir pelo texto e como o texto que lhe é imposto (de CERTEAU, 1994, p. 26). São iniciativas à criação de híbridos como nas pinturas de Max Ernst. Assim como o trabalho nas plenárias, nos momentos de exercícios e nas leituras de materiais didáticos, territórios pelos quais também trilhei um caminhar, as táticas As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo – às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do espaço, às relações entre momentos sucessivos de um golpe, aos cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos (de CERTEAU, 1994, p. 102)., pelo fato de seu não-lugar, dependem do tempo, vigiando para captar no vôo  possibilidades de ganho. Têm constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar em ocasiões (de CERTEAU, 1994, p.47). Os professores conseguem em momentos oportunos combinar elementos heterogêneos, mas a sua síntese intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a  ocasião. As atividades que re-imaginam os conhecimentos biológicos, quer seja a partir do vídeo, das dramatizações ou dos projetos, deslocam o mapeamento das práticas em aula dos fundamentos centrados na lógica dos conhecimentos científicos como um dos privilegiados organizadores espaciais do currículo. Avançam, expandem-se buscando capturar outros tempos, vividos por professores e alunos tanto fora quanto dentro das aulas, a partir das lembranças e vivências que são trazidas e compõem os discursos.
As multiplicidades, das quais trato neste texto, se definem por fora: pela linha abstrata, linha de fuga e de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 17). Ocorrem nas relações entre os conhecimentos científicos, pedagógicos, cotidianos, assim como entre as formas dos conteúdos científicos e as de trabalho em aula. As multiplicidades produzem-se nas tensões entre o tradicional e o novo, a partir de movimentos de contradição entre as formas e os conteúdos que interdependentemente se articulam nos processos de produção do conhecimento escolar. Encontram-se na extensão do rizoma, situações em que novas formas encarnam-se em velhos conteúdos, como no caso do trabalho com o vídeo e em algumas situações de dramatização; na captura não-linear, novos conteúdos se vestem de velhas formas, como no trabalho com livros didáticos e exercícios, assim como, na descontinuidade do rizoma, conteúdos similares (trabalhados nos exercícios e nos livros didáticos) podem servir-se de diferentes formas. 
As permanências na metamorfose caracterizam, em grande parte, a criatividade na produção do conhecimento escolar: processo cultural que oscila entre duas formas, de um lado aquilo que permanece, do outro, aquilo que se inventa. São como uma noite escura em que dormem as revoluções de há pouco, invisíveis, encerradas nas práticas; mas pirilampos, e por vezes grandes pássaros noturnos, atravessam-na; aparecimentos e criações que delineiam a chance de um outro dia,  como diz Michel de Certeau (1995, p. 239). 
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