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INTRODUÇÃO
Este trabalho é uma atividade integrante da pesquisa Didática da Tradução, Transcriações do Currículo: Escrileituras de
AICE (Autor-Infantil-Currículo-Educador). Tem como objetivo fazer um levantamento das disciplinas obrigatórias e

eletivas dos cursos de Pedagogia da USP e da UFRGS, visando derivá-las da Arte, da Filosofia e da Ciência. Para tanto, fezse os seguintes questionamentos: dentro de um currículo, o que seria Ciência e Filosofia? E o que poderia ser considerado
Arte? E, se essas três áreas se cruzassem, como seria possível mostrar esses dados?

MÉTODO
Foi desenvolvida uma tabela em que todas as disciplinas, obrigatórias e eletivas, foram
dispostas por semestre. Nessa tabela as disciplinas entendidas como pertencentes a
Filosofia estão sinalizadas com ciano, Arte com amarelo; e Ciência com magenta.
Entende-se Filosofia, Ciência e Arte com Deleuze e Guattari em O que é a filosofia?. A fim
de demonstrar os cruzamentos possíveis entre áreas, cada um foi representado com a
cor resultante da mistura de suas cores primárias. Assim, criou-se a seguinte
configuração: as disciplinas que pertenciam à área de Filosofia e Ciência receberam a
cor verde (mistura de ciano e amarelo); as disciplinas classificadas como integrando
Ciência e Arte receberam a cor vermelha (mistura de magenta com amarelo); seguindo
o padrão da mistura de cores primárias para os demais cruzamentos.

RESULTADOS
Foi possível chegar aos seguintes resultados:
- O curso de pedagogia da UFRGS possui 37% de cadeiras da
Filosofia, 36% de cadeiras da Ciências, 4% de cadeiras da Artes, 20%
de cadeiras que englobam a Filosofia e a Ciências, 1% que
englobam Artes e Ciências, 1% de cadeiras de Filosofia e Artes e 1%
de cadeiras que englobam tanto a Filosofia, quanto a Artes e a
Ciências.
- Já o curso de pedagogia da USP possui 17% de cadeiras da
Filosofia, 37% de cadeiras da Ciências, 3% de cadeiras da Artes, 33%
de cadeiras que englobam a Filosofia e a Ciências, 3% que
englobam Artes e Ciências, 3% de cadeiras de Filosofia e Artes e 3%
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CONCLUSÃO

Gilles Deleuze e Félix Guattari

Podemos referir que os currículos de licenciatura em
Pedagogia da UFRGS e USP traduzem arte, quando
afirmam sua criação de perceptos e afectos. Mas, também,
traduzem filosofia, quando propõem uma prática de
criação de conceitos. E, ainda, que os currículos traduzem
também ciência, quando enunciam criação de funções.
Para Deleuze não há uma hierarquia entre as atividades da
filosofia, ciências e artes. Entre elas, muitas conexões são
possíveis. Nenhuma dessas atividades pode reivindicar
uma posição privilegiada diante das demais. Assim, o
presente trabalho contribui graficamente um
entendimento das disciplinas que compõem os currículos
de cursos de Pedagogia estudados. Também demonstrou,
de forma prática, a importância da análise de um
currículo; para a qual, uma disciplina pode não só integrar
uma área de conhecimento, mas, sim, duas ou, até
mesmo, todas as grandes áreas da Educação.

