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Fernand Deligny 



RESUMO 

 

BARBOSA. Marcele Cristina Teixeira. Cartografias do olhar: devir-aracniano, autismo e Fernand 

Deligny. Niterói, 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 133f. 

 

A pesquisa de doutoramento Cartografias do olhar: devir-aracniano, autismo e Fernand Deligny  

vinculada a Linha de pesquisa dos Estudos do Cotidiano da Educação Popular do Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, evoca uma maneira outra 

de estarcom crianças “autistas” com comportamentos comunicativos não-verbais, especialmente a 

partir da trajetória e da potência teórico-prática de Fernand Deligny (1913-1996). A pesquisa se 

realiza num espaço público municipal de educação, regulamentado de acordo com as diretrizes e 

resoluções nacionais da Política de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva. Trata-

se do Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), localizado na região sul da cida-

de de Juiz de Fora, Minas Gerais. O percurso metodológico opera por tentativas de mapear a movi-

mentação espaçotemporal  de “crianças autistas”, em contexto de atendimento individual e/ou cole-

tivo, através de imagens fotográficas, fílmicas ou mapas, tanto de um certo ponto de vista (o olhar 

em 2ª pessoa de uma presença próxima), quanto do ponto de ver (o zóiar do ser autista, em 1ª pes-

soa). Assim, o que surge desse estudo é a criação de lugares de existência a partir de experimenta-

ções estéticas-sensoriais que fizeram-me deparar com blocos de devir: a escrituração da palavra/ na 

forma do texto  e esboços de mapas e, a imagem-em-si do zóiar autístico, cartografiado através de 

um corpo que fala e que encarna uma língua outra... Nos blocos de escrita, o meu olhar-

pesquisador esboça a ideia de singular de um Corpoescrevente. Tal conceito se avoluma e se instau-

ra através de um agir em ato (escrever, olhar, andar, fotografar). No caso do corpoescrevente das 

crianças nomeadas de “autistas” a sua revelia, o zóiar representa um exemplo extraordinário tanto 

de resistência às práticas hegemônicas de normatização/ dominação social, quanto de possibilidades 

para que possamos vislumbrar outras políticas cognitivas. Deligny reconhece no agir autístico, em 

“vacância de linguagem”, uma potência corporal que não sucumbe as formas hegemônicas de pen-

sar. O devir-aracniano do autismo produz seus efeitos no fora e consiste, então, em uma etnia singu-

lar que nos aproxima de um extrato fóssil do humano. Ou seja, daquilo que há de inato em nós: o 

agir desinteressado e a constituição de redes. Conclui-se que as múltiplas ressonâncias dessa pes-

quisa-experimentação nos aproximam do pensamento filosófico delignyano e operam um campo de 

discussão/reflexão bastante complexo na criação de um espaço-tempo (escolar ou não) que não faça 

desaparecer as singularidades e as diferenças da criança “autista”. 

  

PALAVRAS-CHAVE:  Fernand Deligny. Cartografias do olhar. Autismo. Educação Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

BARBOSA. Marcele Cristina Teixeira. Cartographies of the eye: devir-aracniano, "autism" and 

Fernand Deligny. Niterói, 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 133f. 

 

 

The PhD research Cartographies of the eye: devir-aracniano, "autism" and Fernand Deligny, linked 

to the Line of Research of the Studies of the Daily Life of Popular Education of the Postgraduate 

Program in Education of the Fluminense Federal University, evokes another way of “beingwith” 

(one of the word created by the author) "autistic" children with non-verbal communicative 

behaviours, especially from the trajectory and theoretical-practical power of Fernand Deligny 

(1913-1996). The research is carried out in a public municipal education space, regulated according 

to the national guidelines and resolutions of the Special Education Policy, from the perspective of 

Inclusive Education. It is the Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), located in 

the southern region of the city of Juiz de Fora, Minas Gerais. The methodological path operates 

through attempts to map the spatial and temporal movement of "autistic" children, in the context of 

specialized educational assistance (AEE), which takes place in an individual and/or collective 

manner. The attempt operated through photographic and/or film images, as well as with 

cartographic records, both from a certain point of view (the 2nd or 3rd person look - close presence), 

and from the point of view (the “zóiar” (word created by the author) of the autistic being, in 1st 

person according to the author). Thus, what emerges from this study is the creation of places of 

existence on the basis of aesthetic-sensorial experimentation, which has made me come across 

blocks of becoming: the writing of the word in the form of the text; and the imaginative narratives, 

especially of the autistic zoo, mapped through a body that is written in act and which incarnates 

another language... In one of the blocks, my gaze-researcher tries to sketch out the idea of a body-

writing that grows and establishes itself through an act of the species. In the other, the zóiarity of 

these children, named "autistic" their revelation, represents an extraordinary example both of 

resistance to hegemonic practices of normalization/social domination, and to glimpse cognitive 

policies that take corporeality as powers for learning.... Deligny recognizes in the "vagueness of 

language", a body potency that does not need the thought to produce its effects. The autism “devir-

aracnian” would then consist of a singular ethnicity which would bring us closer to a fossil extract 

of the human, of what is innate in us: the disinterested acting and the constitution of networks... I 

believe that the multiple resonances of this research-experimentation bring us closer to delignyan 

philosophical thought and operate a rather complex field of discussion/reflection in the creation of a 

space-time (school or not) that does not make the singularities and differences disappear. 

 

KEYWORDS: Fernand Deligny. Cartographies of the eye. Autism. Special Education 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMÉ 

 

BARBOSA. Marcele Cristina Teixeira. Cartographies de l'oeil: devir-aracniano, "autisme" et 

Fernand Deligny. Niterói, 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 133f. 

 

 

La recherche doctorale Cartographies de l'oeil : devir-aracniano, "autisme" et Fernand Deligny, liée 

à la ligne de recherche Études de la vie quotidienne dans l'éducation populaire du Programme post-

diplôme en éducation de l'Université fédérale de Fluminense, évoque une autre façon “d'êtreavec” 

(un des mots créé par l'auteur) des enfants "autistes" aux comportements communicatifs non 

verbaux, notamment à partir de la trajectoire et du pouvoir théorico-pratique de Fernand Deligny 

(1913-1996). La recherche est menée dans un espace public d'éducation municipale, réglementé 

selon les directives nationales et les résolutions de la Politique d'éducation spéciale, dans la 

perspective de l'éducation inclusive.  Il s'agit du Centro de Atendimento Educacional Especializado 

(CAEE), situé dans la région sud de la ville de Juiz de Fora, Minas Gerais. Le parcours 

méthodologique s'articule autour de tentatives de cartographie des mouvements spatiaux et 

temporels des enfants "autistes", dans le cadre de l'aide éducative spécialisée (AEE), qui se déroule 

de manière individuelle et/ou collective. La tentative s'est faite à partir d'images photographiques 

et/ou filmiques, ainsi que de documents cartographiques, tant d'un certain point de vue (regard à la 

2e ou 3e personne - présence rapprochée), que du point de vue de la personne (le zóiar de l'autiste 

étant, à la 1e personne selon l'auteur). Ainsi, ce qui ressort de cette étude est la création de lieux 

d'existence basés sur l'expérimentation esthético-sensorielle qui m'a fait rencontrer des blocs de 

devenir : l'écriture du mot sous la forme du texte ; et les récits en images, notamment du zoo des 

autistes, cartographiés à travers un corps qui s'écrit en acte et qui incarne une autre langue ? Dans 

l'un des blocs, mon chercheur du regard essaie d'esquisser l'idée d'une écriture corporelle qui se 

développe et s'établit par un acte de l'espèce. Dans l'autre, le zóiar de ces enfants, nommé "autiste" 

de leur révélation, représente un exemple extraordinaire à la fois de résistance aux pratiques 

hégémoniques de normalisation / domination sociale, et d'entrevoir des politiques cognitives qui 

prennent la corporéité comme pouvoir d'apprentissage.... Deligny reconnaît dans le "flou du 

langage", une puissance corporelle qui n'a pas besoin de la pensée pour produire ses effets. Le 

“devir-aracnien” de l'autisme serait alors constitué d'une ethnicité singulière qui nous rapprocherait 

d'un extrait fossile de l'humain, de ce qui est inné en nous : l'action désintéressée et la constitution 

de réseaux...  Je crois que les multiples résonances de cette recherche-expérimentation nous 

rapprochent de la pensée philosophique delignyenne et opèrent un champ de discussion/réflexion 

très complexe “dans la création” d'un espace-temps (scolaire ou non) qui ne fait pas disparaître les 

singularités et les différences. 

 

MOTS CLÉS: Fernand Deligny. Cartographies de l'œil. L'autisme. L'éducation spécialisée 
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1 CARTA 

 

1.1 CARTA PARA DEPOIS DE AMANHÃ 

 

Querido leitor, 

 

Escrevo para lhes informar que este arquivo de texto contém uma das versões possíveis da minha 

tese de doutorado. Trata-se de uma montagem organizada pós-defesa para cumprir às exigências de 

formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Digo montagem porque a 

pesquisa teve como um de seus objetivos propiciar uma leitura por deslocamentos e, porque não, 

estranhamentos. Assim, o “produto final” da tese foi uma composição de arquivos dispostos na 

plataforma de criação e apresentação Wix e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

http://cartografiadoolhar.wixsite.com/cartografia 

Como se vê, caso tenha tido a curiosidade de espiar e fuxicar no link, a tese não apenas “demonstra 

inovação ao utilizar mídias digitais ampliando a socialização e o acesso à produção acadêmica da 

Universidade”
1
, como fomenta uma estética potente no que tange à sua forma e estilo de escrita: há 

uma conjugação de recursos para tentar cartografiar meus movimentos de pensar a pesquisa e a 

produção do texto; há imagens fotográficas e outros tipos de imagens, inclusive de palavras; há a 

escrita de palavras sem segmentação, na tentativa de evocar um sentido não dicotomizado. Também 

há palavras que evocam o uso do hífen indiscriminadamente ou o uso underline sem pedir licença 

gramatical; há, ainda, aquelas em que outras palavras se destacam com aumento de uma letra ou 

com uma grafia diferenciada; há palavras em processo de aglutinação, nem sempre escritas da 

mesma forma. Há, acima de tudo, um desejo de simplicidade e de complicação acadêmica, ao 

mesmo tempo; há um desejo de escorregar de convenções e de palavras que geram conceitos 

fixados.  Tudo isso sob o desejo de invencionar a escrita para dar um caráter, talvez, de inexistência 

do ser coeso e senhor do seu destino, também no corpo que se faz texto.  

Não duvide, caro leitor, ao longo de todo o processo de pesquisa assumo o acaso das ocasiões como 

ferramenta potente e procuro falar-escrever por suas interseções e invencionices, entre blocos. Em 

relação aos textos, há aqueles que evocam a aparência de um glossário, outros uma narrativa 

autobiográfica, como no diário de uma pesquisadora; há trechos que assumem alguma robustez e 

apresentam citações bem definidas, de autores que inspiraram o decorrer do caminho; há outros no 

estilo de fragmentos relâmpagos, de algo que me consumia e que eu necessitava dar a ver no 

momento, mas que não era necessário falar tanto, haja vista o grande número de publicação sobre o 

                                                 
1
Ata de defesa 03/12/2020 

http://cartografiadoolhar.wixsite.com/cartografia
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assunto (não sejamos mestres explicadores das explicações ou replicadores de informações, me dirá 

Jacques Ránciere). Se continuares na leitura, verás que algumas passagens demonstrar-se-ão como 

um pequeno poema ou uma narrativa de ficção.  

Confesso que a montagem que ora se avoluma me gerou certa angústia, pois a potência estética do 

trabalho que vistes na plataforma digital se perdeu, bem como certa liberdade e movimento de 

leitura. Por isso, lhes faço um pedido antes de terminar, não deixe de acessar o link para visualizar, 

ao menos, o bloco chamado cartografias do olhar (ele não foi acoplado aqui). 

Finalizo tornando minhas as palavras de Viveiros de cAstro (2002), que li no chat de um encontro 

promovido pela Associação Psicanalítica Portuguesa sobre Fernand Deligny “é preciso inventar 

novos modos de levar a sério, modos menos comprometidos com o explicar e o tornar inteligível e 

mais abertos e ao experimentar e ao multiplicar.”.   

 

até breve, pois outras montagens virão... 

Marcele Cristina Teixeira Barbosa 

 

1.2 CARTA PARA BANCA (OUTUBRO DE 2020) 

 

 

de marcele 

para banca examinadora 

juiz de fora, outubro de 2020 

 

minhas carxs, 

então vocês virão. que alegria!!  não vejo a hora de ouvir vossas sensações ao caminhar pelo meu 

corpo que se fez texto (meu corpoescrevente). .. quero saber se ele causará em vocês algum impacto 

ou impulso; ou, quem sabe, um tremor nas mãos (uma vontade ou necessidade de escrita - me 

rabisquem...).   

se eu tiver sorte (!!*¿)  prolongar-se-ão nas minhas palavras e  vossos  pensamentos se entrelaçaram 

no meus e puxaremos fios... (tragam-me nós...) 

falando em trazer, tragam-me de tudo um pouco; inteiro ou em partes... mas não se esquecem de 

mim... tragam-me linhas em folhas brancas...! 

Quero pensar”””””com’’’’’vocês’’’’ 

 

com afeto!! 

m.c.t.b. 
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 1.3 CARTA PARA BANCA (DIAS ANTES) 

 

dias antes... 

cara banca examinadora, 

 

Hoje é domingo, mas, comecei a escrever esta carta há alguns dias e não sei bem o que quero 

dizer ... Li em Sartre:  “eu, que escuto, existo. Tudo está cheio, existência por todo o lado, densa e 

pesada e suave. Mas, para além de toda essa suavidade, inacessível, bem perto, tão longe, 

lamentavelmente, jovem, impiedoso e sereno, existe esse... rigor.” 

Leio e choro ao ratificar o convite feito por Carmen a vocês... choro de alegria e ansiedade e porque 

existo na certeza do não saber... choro e agradeço o aceite de todas com o entusiasmo da leitura 

rigorosa que farão... Será um momento muito especial para mim e uma oportunidade singular para 

compartilharmos ideias e experiências sobre Fernand Deligny e suas contribuições para o campo da 

educação. 

Uma grande abraço, 

Marcele 

 

 

***************************** 

 

Juiz de fora, 14 de outubro de 2020 

  

Aos leitores, 

 

o corpo que escreve  para apresentar esta página na web já não é o mesmo que escreveu a Tese em BL_ocos... Ele 

já não pode dizer daquilo que surgiu no processo da pesquisa sem devorar---------a-------- própria---------- carne---

----- 

 

(leiam-me, acessando aos arquivos no corpoescrevente ou no círculos coloridos, os arquivos podem ser baixados 

para leitura posterior) 

 

... o corpo que escreve agora está dormente (durante a noite sente formigaMentos nas mãos... elas- as formigas- 

digitam-me com sangue até que os meus dedos se ergam, endurecidos de cuspir tinta...).  

 

... o corpo que escreve agora está entre lágrimas escuras de palavras não ditas; a escritura faz-se com imagens do 

sem fim (cartografias de um olhar em devir aracnídeo...).  Lacrimejar palavras de um tempo que foi é a função 

desse corpo que retorce-me em pensamentos:  braços e pernas e todos os meus órgãos se articulam em gestos 

falantes; ouvidos escutam vozes e sussurros e sons, abafados pela máscara que cobre minha boca. Mesmo sem a 

entonação ou funcionalidade verbal “esperada” escrevo-me...  (potência intrínseca do ser!) 

Ser-entre-palavras .... 

 

( “gente”; “humano”; “autista”; “educadora””; mãe”; “professora”; “pesquisadora”) 
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(pedra-papel-tesoura-bola-carinho-trem-gelatina-computador-celular) 

(palavra-texto-imagem-pensamento-tempo-duração) 

 

O fato é que as palavras ganham vida e extravasam-me neste grande terreno virtual. Meu “corpo-vibrátil” se en-

carnou em links que são, a princípio, de acesso restrito, por ocasião da defesa... (peço a gentilize de não reproduzi-

rem o conteúdo dos arquivos em outros meios)... 

 

...Desdobramento inesperado de um pensamento em devir-aracniano, querendo conectar-se numa rede de olhares 

cuidadosos em vossos recantos de leituras... assim, o corpoescrevente que aqui vos fala espera entrelaçar-se nos 

silêncios de ideias perecíveis e na euforia das “linhas de erre”... 

 

Do meu ponto de vista, vejo gotejar fios de seda... 

As teias começam a se formar... 

 

m.c.t.b 
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2 PONTOSSS 

 
 
 
........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................... 
...................... 
 
 
 
 
...................................... 
. 
 
. 
............ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 
. 
 
. 
 
 
2.1 UM PONTO 

 
“A escrita é inseparável do devir” 

Gilles Deleuze 

 

Um ponto 

. 

Um ponto e mais outro para proliferar conexões, provocações e reticências... 

... 

 

A pesquisa apresentada nesta tese emerge do meu encontro inquietante com os modos 

teóricos-práticos de se fazer-caminhar o atendimento educacional especializado (AEE) de crianças 

diagnosticadas com “autismo” e que se apresentam ao mundo de um jeito outro, que não o da 
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palavra audível. A minha atuação como professora no Centro de Atendimento Educacional 

Especializado (CAEE
2
), da região Sul, da cidade de Juiz de Fora, que atende crianças e adolescentes 

público alvo da educação especial e o consequente contato com a família e a escola regular, são o 

cerne destas inquietações e configuram um plano de experimentações cotidianas, que 

retroalimentam meu ser docente... 

Lembro-me quando fui convidada para compor o quadro de professores da instituição, há 

quase quinze anos, pela coordenadora à época, Luciana Aparecida de Oliveira. Carrego comigo sua 

afetuosidade e a militância em tornos dos direitos à escolarização das pessoas com deficiência. 

Estamos juntas até hoje nas bordas dessa formação-vida. A presença de toda a equipe do CAEE/Sul 

sempre foi fundamental na partilha das angústias e na consecução dos meus modos de estar no 

mundo acadêmico-profissional. Não poderia ser diferente... 

O Centro de Atendimento Educacional Especializado, da região sul da cidade de Juiz de 

Fora (CAEE/Sul), está em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008). O trabalho do CAAE/Sul acontece no 

contra turno e acolhe crianças e jovens com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação das escolas e/ou creches municipais da nossa região
3
. Ademais, 

também fazemos o acompanhamento à alunos (as) com barreiras na aprendizagem por motivos 

circunstâncias e/ou funcionais
4

. As modalidades de atendimento se dividem em: oficinas 

pedagógicas, oficina de linguagem, atendimento educacional especializado (AEE - específico para 

crianças público da Educação Especial), estimulação essencial e atendimento fonoaudiólogo. Os 

atendimentos são organizados em grupos, duplas ou individualmente, de acordo com o caso e/ou a 

faixa etária, geralmente ocorrem duas vezes por semana e tem a duração média de cinquenta 

minutos. Organizamos, ainda, uma vez por mês, oficinas coletivas onde reunimos todas as crianças 

e jovens numa proposta diferenciada de trabalho, de acordo com o planejamento anual e/ou com as 

circunstancias e projetos vivenciados no coletivo. Em algumas dessas ocasiões os familiares e/ou 

cuidadores também participam das atividades colaborando diretamente para o desenvolvimento das 

mesmas. 

Todo o trabalho pedagógico da instituição visa minimizar obstáculos existentes no processo 

                                                 
2
O CAEE/Sul é uma instituição regionalizada que faz parte da Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade, do 

Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. De acordo com as norma-

tizações expedidas pelo MEC, os objetivos dos do Centros de AEE são, resumidamente: 1)Oferecer atendimento aos 

alunos das escolas que ainda não foram comtempladas com as Salas de Recursos Multifuncionais, disponibilizadas pelo 

MEC; 2) contribuir na formação continuada de professores para o AEE e nas discussões de uma escola na/para diversi-

dade; 3) acompanhar e orientar o trabalho desenvolvimento nas Salas de AEE, pelas escolas da sua área de abrangência; 

4)Elaborar, confeccionar e/ou adaptar recursos pedagógicos de baixa tecnologia. (ver especialmente nota técnica 

055/2013/MEC/SEESP). 
3
 O CAEE/Sul está localizado na periferia da região Sul da cidade de Juiz de Fora que abrange treze escolas municipais 

e seis creches. 
4
 As chamadas “dificuldades” ou “transtornos” de aprendizagens. 
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de aprendizagem escolar, tendo em vista a não descriminalização e o direito à diferença. Para tanto, 

levamos em conta a capacidade de desenvolvimento de cada um, de acordo com suas 

potencialidades e seus limites, bem como os aspectos intelectual, motor, sensorial, emocional, social 

e cultural. No decorrer do mês são três semanas de atendimento e uma de assessoria pedagógica às 

escolas, onde criamos um espaço de interlocução e acompanhamento sistemático com professores e 

coordenadores. Além disso, desenvolvemos ações intersetoriais junto à Secretaria de Educação na 

interlocução com a Saúde, Assistência Social, Vara da Infância, Conselho Tutelar, etc., na formação 

de professores e suporte pedagógico das escolas, nas situações referentes ao processo de inclusão 

escolar na região. 

Durante os anos de atuação no CAEE/Sul, e mesmo antes, acompanhei tanto situações em 

que as vulnerabilidades socioeconômicas e culturais se transformaram em “dificuldades de 

aprendizagem”, quanto à justificação da “não aprendizagem” por parte de singularidades no 

desenvolvimento considerado “atípico”, por diferentes tipos de diagnósticos (deficiências, 

transtornos, síndromes). Importa demarcar que em qualquer das situações a intenção é submeter 

distintas formas de existências cognitivas a um modelo regular, onde o “problema” é sempre 

daquele aluno ou aluna que carrega consigo as marcas de um fora (daquilo que não é desejável para 

os parâmetros universais do “sujeito” escolar e social). Portanto, as tensões e dúvidas para 

estabelecer práticas pedagógicas inclusivas me perseguem e me habitam ao ponto de lançar-me 

numa viajem inacabada, em perpétuo desvios... 

No caminho teórico-prático do meu doutoramento deparo-me com “o devir-deficiente da 

pedagogia”
5
 (FREITAS, 2016); com aventuras ambivalentes de um devir-mutante, atravessado por 

processos cotidianos de desapegos epistemológicos. Esses desvios passam a questionar 

conhecimentos e certezas absolutas, sendo compatível com as ofertas casuais dos momentos: 

oportunidades e ocasiões de fomentar aprendizagens inventivas (KASTRUP, 2015) e 

inter(in)vencções (PÉREZ, 2014) e Intervencionices (BARBOSA, 2020). Isso acontece porque, 

 

O estatuto frágil da deficiência expressa a abertura constitutiva de nossas formas de vida, a 

clareira vazia de um círculo que deixa ver sem mostrar. Um acidente, uma contingência que 

não visa mostrar nada, nem pretende ensinar nada, mas insiste nos elementos fragmentários 

e disparatados que perturbam os corpos que habitamos. A deficiência é um acontecimento 

que só existe circunscrito pelas linhas de força presentes em um dado contexto que ele 

mesmo subverte. (FREITAS, 2016, p.246). 

 

 O que quero dizer é que a ambivalência dos meus não saberes e as tramas que compõe o 

meu fazerpensar (ALVES, 2008) me impulsionam a viver uma viajem de formação no e com o 

                                                 
5
 “o devir-deficiente da pedagogia vem nos recorda, portanto, que toda identificação e consequentemente toda diferença 

permanece na ordem do improvável, um ponto de vista, um lugar que nunca se dar a ver, mas a partir do qual se pode 

ver ou não. Uma deficiência é, nessa medida, incapaz de se sustentar a si mesma. Ela não tem referente, expressando 

antes uma ruína. [...]” (FREITAS, 2016, p.246). 
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texto polvilhada de imaginação palavrescas, numa tessitura que não se findará com a materialidade 

desta tese... O trabalho não termina aqui e a criação do meu corpo-tese-deficiente é um projeto de 

conexões infindáveis e diárias; projeto que persiste nas impossibilidades de tradução... 

A persistência em escrever com o fio fino já desfiado de palavras que me aprisionam e me 

libertam, ao mesmo tempo, é o acontecimento do meu corpoescrevente que perdura no vazio, se 

indetermina e se desloca por entre conteúdos e expressões em ruínas. Abalos cataclísmicos, numa 

espécie de metamorfose grafo-Corpo-Leitura que subverte minhas experiências cotidianas, como 

professorapesquisadora e presençapróxima de crianças “autistas”, que apresentam comportamentos 

comunicativos não verbais e que fazem parte das classes populares. 

 Para evidenciar lugares - pontos de vistas/pontos de ver – a se esquivar de outros 

pontossssssSss - é necessário perceber que os múltiplos processos de inclusão e exclusão são 

alimentados pelo excesso de compreensão que a linguagem nos impõe (DELIGNY, 2015). Um 

grande nó nos interpõe: como sair dos pontos e contrapontos e das linhas da linguagem? 

. 

. 

..... 

.. 

. 

. 

 

 

O estatuto frágil da minha prática pedagógica no CAEE/Sul, o meu encontro com 

Fernand Deligny (1913-1996), especialmente no livro “o Aracniano e outros textos”, e o todo o 

percurso do doutoramento formam um emaranhado de linhas, que já não sei fixar um único 

ponto de partida para essa tese... . 

um ponto, que puxa outro e mais outro e mais um... 

os pontos acoplados viram corrente e se multiplicam... 

 De tanto percorrer multiplicidades elas se dividem para começar o movimento inverso, reverso, lateral: querem se desfazer, puxar pros lados, diminuir, ficar menor, virar outra 

coisa... e o micro ponto se retorce e se estica e passa a  emAranhar-se em teias invisíveis... 

teias emBaralhas de pensamentos... pensamentos e vagamentos, feitos e refeitos, escritos e 

rescritos, assim como a vida, cheia de obstáculos e retrocessos e alinhavos, escolhas e renuncias. 

Vida e escrita, escriVida (MATOS, 2014). Assim, o que estou fazendo aqui, agora, é rememorar 

uma trajetória de pontos em reticências... revivo afetos na tentativa de introduzir o leitor nos 

meus achados de pesquisacom . Quando pesquisar com, no entorno e a partir do cotidiano é, 

 

 

 

 



19 

 
(...) enredar-se no complexo movimento de tecer (fazer junto) redes de saberesfazeres com 

os sujeitos praticantes e suas vidas cotidianas; é pesquisar com a escola e pensar com a 

escola e as professoras, é pesquisar com as crianças e suas imagens, é dialogar com as 

crianças e suas lógicas (...) A  pesquisacom pensa o cotidiano como redes de fazeres saberes 

tecidas pelos praticantes: um processo de fazerjunto cujas referências são as experiências de 

todos os envolvidos, autores, de uma investigação tecida coletivamente. Ao pesquisarcom 

investimos na criação compartilhada de um núcleo comum de experiências e 

conhecimentos singulares - espaço comunal de circulação/produção de diferentes saberes e 

modos de vida -, pois o comum se aproxima de uma razão outra - razão aberta às 

singularidades de sujeitos praticantes de formas insurgentes de mover-se no mundo. 

(PÉREZ, 2015, p.65). 

 

Mas, no decorrer de um processo de pesquisa insurgente o que eu achei e com quem 

compartilho esse comum? Quando alguém me perguntava “a sua tese é sobre o quê?”, eu me 

arrepiava.  A cada vez, eu puxava fios de um pontosss para começar a falar. Mesmo sentido calafrios 

constantes eu dizia “é uma pesquisacom, no entorno e a partir” de Fernand Deligny e “autismo”. 

Quando mais eu dizia não é “sobre” e sim “com”, mais a questão me parecia insolúvel. E, ela 

permanece. Permanece porque, ao menos com as duas crianças autistas, em “vacância de 

linguagem” que mais emergiram na pesquisa, não houve uma interação conectiva de maneira 

funcional e intencionalmente programada. O “com”, na maioria das vezes, foi independente do 

nosso querer e de tudo que fora esperado para os encontros...  Elas, as crianças, agem e pensam e 

estabelecem suas conexões “apesar de”...  Elas colocam em xeque o que o campo de “pesquisa com 

o cotidiano” porque apresentam um modo de perceber o mundo de maneira outra e suas 

experiências com a professora-pesquisadora são independente de  “fazercom, e/ou produzircom.   

Nesse sentido, ao longo do processo, percebi que me ofereci à pesquisa como uma hóspede 

aracnídea que utiliza da proximidade de suas teias para estarcom suas presas, mas sobretudo 

consigo mesma... estarcom, independentemente de algo prévio, num emaranhado e fugidio processo 

de pensarcom  o corpo e o espaço nele emoldurado... Estarcom o corpo e o olhar e o sorriso e os 

gritos e o choro e o bater de cabeça de uma criança “autista”, em toda sua singularidade é buscar 

uma proximidade, sempre aberta a nós mesmos.  Ela, por ela mesma, através do seu zóiar escreve 

no espaço com linhas invisíveis aos nossos olhos; ela e seu zóiar registra imagenscom seus dedos, 

separados dos seus olhos... 

Enfim, entre os múltiplos pontosss, me dei conta que sigo tateando entre muitos “com” , 

vagaueio entre imagens produzidas para comfabular um texto-tese-aranha por esboços e fragmentos 

que poderá ser zoiado também em 

 

Cartografias do olhar: devir-aracniano, autismo e Fernand Deligny 

 

Escrevendo com o corpo, fui abusando e sendo abusada por citações em nota de rodapé: eu 

pensadora de mim nas relações com a minha escrivida (MATOS, 2014) em reticencias... 

https://cartografiadoolhar.wixsite.com/cartografia
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... 

.... 

... 

Eu e o meu ponto de vista e muitas angústias: o que fazer com as imagens produzidas 

durante a pesquisa? Imagens produzidas ora por mim, ora pela criança “autista”, ora por outras 

presenças-próximas. Muitas tentativas de cartografiar os movimentos e objetos de desejos em 

mapas; imagens fotográficas; pequenos vídeos; gravações de, em média, 50 minutos de um 

atendimento qualquer (e foram muitos atendimentos gravadossss...). Um amontoado de registros 

que possibilitam ver tentativas e persistências: uma aproximação, um chamamento, uma brincadeira, 

uma descoberta, um silêncio, uma conversa, um choro, uma mordida, puxões de cabelo, uma dança, 

um girar...    

Todos os registros imagéticos podem funcionar como uma base empírica para análises e 

interpretações comportamentais “sobre” algum ponto específico; o próprio comportamento “não-

verbal” das crianças-incentivo poderiam convergir para um análise médica-psiquiátrica-educativa 

“sobre o pouco de realidade, a perda de realidade, a falta de contato com a vida, sobre o autismo e a 

atimia, já se disse tudo, os próprios esquizofrênicos já disseram tudo – prontos a serem vertidos no 

molde clínico esperado.” (DELEUZE&GUATTARI, 2011, p.120). Sob uma outra perspectiva, e é a 

que estou defendendo aqui, os registros de imagens são um meio para determinar uma duração 

temporal fora do tempo... uma temporalidade não orientada, travessuras impessoais e 

transversalizadas no olhar para nada...  potências de intensidades envolventes com o seu entorno, 

fendas disparadoras de problemas no espaço... ocupação de lugares a me ver...   

Assim foi que desde a defesa de qualificação já haviam um amontado blocos que foram 

pendurados em um fio de naylon com miçangas nas pontas, sendo que miçangas não eram. Eram os 

ovos da aranha que cresciam em mim... a teia sustentava (ou não) os ovos e os fios. Os blocos não 

eram ajuntamentos, ganharam ou perderam consistência conforme o desejo do seu leitor.... 

Hoje o que entrego para banca são blocos-fragmentos que poderiam ser resumir em dois: 

“ ponto de vista” e  “pontos de ver”. Contudo, como blocos de expansão, eles se desdobram em 

multiplicidades de forças e desejos e presenças, agora virtuais nos recantos de um corpo-sem-órgãos, 

na maquinaria da grande rede; por entre eles há o excesso de perguntas, reflexões e imagens, afectos 

e perceptos e múltiplas sensações. Posso dizer que o “para nada” deligyniano nesta pesquisa, me 

sustenta e me ensina a percorrer inícios, como uma hospede que se lança no emaranhado de 

estranhezas e de recomeços... 

Há vários pontos de onde pode-se puxar o fios das minhas experiviVências no cotidiano de 

uma instituição pedagógica não escolar, rumo a “lugares desconhecidos”. Ou seja, em direção ao 

fora das práticas-políticas que assumem a métrica, o diagnóstico, a classificação, a uniformidade 
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dos seres. Na tese-aranha, a experiência de ser interrogada pela diferença de um outro que nos 

sacode ética e politicamente, mesmo sem proferir uma só palavra, é permissão...  Permito que 

olhem para aquilo que emergiu na pesquisa e deixo-me a mostra; permito que me olhem, que me 

devorem pela leitura de palavras. Peço, contudo, que não me enxerguem com vossos olhares 

viciados, cheios de convicções e de verdades pre-s-supostas (DELIGNY, 2015) a espera de 

respostas. Ao contrário, peço que caminhem comigo por entre um campo problemático prenhe de 

questões: como traçar um caminho para não ver, sentir ou questionar as violências que o homem-

que-nós-somos produz, conforme pergunta Deligny? Como não estabelecer um Ponto de vista, sem 

o recurso da palavra que promove a distinção e a classificação binária - eu/outro, sujeito/objeto, 

dentro/fora, normal/anormal -? Como evidenciar experiências vividas por aqueles que não se 

deixam compreender tão facilmente? Como buscar outros pontos de olhar e de caminhar e de 

perceber o mundo a nossa volta sem demarcar a opressão e os jogos de poder que o discurso 

“oficial” nos impõe? 

Peço, sobretudo, que percebam no meu corpoescrevente tentativas de carfograFiar minhas 

experimentações pedagógicas junto às crianças “autistas” e outras presenças-próximas, no contexto 

do atendimento educacional especializado no CAEE/Sul.  Com Fernand Deligny e com suas 

proposições teóricos-práticas venho reconfigurando as minhas maneiras de caminhar e de 

fazerpensar o meu cotidiano pedagógico. Esboçar a ideia de um corpoescrevente e propor, a partir 

disso, a formulação de certa cartografia do olhar, é apostar que qualquer explicação ou interpretação 

das imagens-vivências produzidas pelas crianças “autistas”, em “vacância de linguagem”, será 

sempre um ponto de vista. Nos rastros deliginianos, o “ponto de ver” das imagens produzidas pelas 

crianças “autista” é um olhar “para nada”; um olhar que carrega em si um perfurador: elas fazem 

um buraco na nossa busca de interpretação e/ou explicação… na nossa busca de sentido...  O que o 

meu corpo-tese-aranha pode dizer, então? Pode dizer de algumas tentativas de cartografiar 

encontros (por narrativas e mapas e imagens)… Tentativa 1: sete pequenas narrativas de encontros6 

que emergiram no processo de pesquisa procura dar a ver como o “autismo” pode se configurar 

como um modo de existência capaz de testemunhar uma outra forma de escrita, mesmo sem usar 

uma única palavra: traços, trajetos e linhas de corpos que falam pelo zóiar, pelos gestos, pelas micro 

percepções, pelos sentimentos e sensações (que de certa forma sempre nos será inacessível). 

Dessa feita, percebo que o contexto do atendimento pedagógico “especializado” é para essas 

crianças, ao menos no CAEE/Sul, a afirmação de um espaço para viver aquilo que é inato do 

humano, segundo Deligny: o agir e a tessitura de relações. Nesse sentido, não houve intenção de 

pesquisa para projetar dados “sobre” ou “para” os “autistas”, buscando desvelar algo ou aquilo que, 

                                                 
6
 Que assim foram chamados: trem; roda dança; cadê o neném; não pode; ele é meu filho; clarão de luz; ele não fala. 
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por ventura, julguem faltar. A projeção é outra, é reversa e controversa: buscar uma maneira de 

dizer da criança “autista” de perto, dizer daquilo que me passa e me acontece com ela… deixar fluir 

e experimentar e produzir as nossas linhas de errância, num sentido que é próprio à vida como um 

todo, qual seja, criar fenômenos de aprendizagens e diferenciações... 

 

2.2 PONTO DE VISTA 

 

... 

PONTO DE VISTA = estranho o enigma da visibilidade. O que ele articula é uma maneira de 

pensar que se impõe como universal, apesar das infinitas possibilidades de perceber-construir-viver 

no e com o “mundo”. Ou seja, independentemente da maleabilidade do córtex cerebral para 

readaptar-se a diferentes fluxos neurosensoriais, instalou-se uma maneira de olhar que se identifica 

com uma linguagem, que se identifica com um padrão de pensamento e de produção de conceitos e, 

consequentemente daquilo que chamamos de real...  Através de dispositivos de autorregularão, tal 

enigma faz com que internalizemos o olhar reflexivo do observador sobre nós mesmos. Eis, aí, a 

maneira de identificar o “humano” na contemporaneidade: é na condição de “ser consciente de si” 

que acreditamos atribuir significados a nossa existência. O “ser” mesmo do humano se define, 

portanto, por um agenciamento que mistura o visível e o enunciável. Um exemplo privilegiado 

desse enigma é olhar para uma criança “autista” – não como uma criança com outro modo de ser e 

de enxergar o mundo, mas como uma condição nosográfica que dá visibilidade universal ao autismo 

e, fundamentalmente, ao seu contraponto: o não autista, aquele “sujeito”, “pessoa” ou “indivíduo” 

consciente da sua normalidade...   
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Figura 1 - Pontos e a aranha (desenho digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo de pesquisa. 
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Figura 2 - Animais e a aranha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo de pesquisa. 

 

 

2.3 PONTO DE VER 

 

PONTO DE VER =  imagem que nos olha; corpo-que-se-escrevente-em-ato ... O ponto de ver zóia 

os saberes constituídos com outros olhos, colocando-o em xeque-mate... Segundo Deligny, o “se” 

que nos especifica, em parte, como “sujeito” da linguagem funcional não está dado para uma 

criança autista em “vacância de linguagem”;  olhar-se de maneira “consciente” e se envolver em 

signos, nomes e símbolos para nomear  e viver uma avalanche de significações  é envolver-se no 

mundo cultural... Contudo, esse “se”  sempre será o ponto de vista do observador, pesquisador, 

professor, etc. que distancia, julga, compreende e escolhe em nome de uma coletividade, de uma 

normalidade... de uma vida em sociedade, em prol do homem-que-nós-somos. Muito diferente, para 

Deligny (2105), é o ponto de ver dos “autistas” que sempre vai nos escapar radicalmente... o ponto 

de ver da criança que não vive segundo o uso convencional da linguagem será sempre inapreensível 

para nós, filhotes do “homem”, senhor da linguagem, que vivemos o projeto-pensado para/na 

contemporaneidade.... Para Deligny, o zóiar dessas crianças é infinitivo e estará sempre em ruptura 

com um mundo onde tudo é linguagem e palavra audível... 
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Ponto de ver = zoiar = maneira específica de ver; olhar interminável, onde o tempo não é conjugado 

ao nosso modo... 

 

................ 

......................................... 

................................................................ 

....................................................................... 

 

“Toda a nossa pesquisa vai, então, se localizar no ponto ver das crianças que não vivem de acordo 

com o uso da linguagem.  É óbvio que esse ponto de ver é bem diferente do nosso ponto de vista de 

sujeitos, para os quais a gente existe...” 

Fernad Deligny 

 

. 

. 

....... 

......                                 ....... 

............................................................ 

......................... . . . . . . . . 

 

Figura 3 - Sem título 

 

 
 

 

Fonte: Acervo de pesquisa. 
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3 TENTATIVAS 
 

 

“... se uma rede era assim tramada, trata-se de capturar o quê?  Trata-se de usar  as  ocasiões e, além disso, o acaso – 

isto é, as ocasiões que ainda não existiam, mas que em ocasiões se transformariam  pelo uso que faríamos da coisa 

encontrada”. 

Fernand Deligny 

 

 

Figura 4 - Cartografias do movimento 
 

 

 
 

 

Fonte: Acervo de pesquisa. 

 

 

Desde o início do processo de pesquisa há tentativas
7
 de produzir afetações a partir de uma 

metodologia incriada e não colonizada; uma metodologia, nos termos delignianos, que seja capaz de 

vagar à maneira dos cupins ao construir  suas colônias ou mesmo da aranha ao tecer suas teias: 

                                                 
7
 “… o que Deligny chama de tentativa – não é um projeto, não é uma instituição, não é um programa, não é uma dou-

trina, não é uma utopia – mas uma tentativa, diz ele, é frágil e persistente, como um cogumelo no reino vegetal. [...] 

Uma tentativa é comparada à jangada. Pedaços de madeira ligados entre si de maneira bastante solta para que, quando 

venham as ondas do mar, a água atravesse os vãos entre os troncos e a jangada consiga continuar flutuando. É apenas 

assim, com essa estrutura rudimentar, que quem está sobre a jangada pode flutuar e sustentar-se.” (PELBART, 2016, p. 

304). 
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obras de ocasião e de iniciativas… Pesquisa-criação para fazer escrituras imagéticas, através de 

textos, fotografias, vídeos e mapas; pesquisa-invenção de  exercícios de olhar (ponto de vista) e do 

zóiar das crianças autistas (ponto de ver)... 

Contudo, como priorizar as ocasiões surgidas no decorrer mesmo dos trajetos de tramar e ser 

tramado, se estou diante de crianças com “déficits persistentes na comunicação”, onde não há 

primazia daquilo que constituiria o humano, ou seja, a linguagem e a interação social? Como fiar e 

tecer redes de interação quando a palavra não se faz presente de maneira funcional? Tratar-se-ia de 

um paradoxo de difícil manejo visto que, como podemos pensar em um trabalho de pesquisa com 

crianças autistas se elas têm, justamente, dificuldades no estabelecimento de vínculos e de laços 

sociais? Como pensar/produzir imagens e textos, cartografando seus trajetos cotidianos, nos 

contextos dos atendimentos especializados, se nem sempre há “reciprocidade socioemocional” pelo 

viés da comunicação funcional? Ora, é exatamente tal paradoxo que me faz questionar, a luz do 

materialismo ético-político-estético de Fernand Deligny e seus desdobramentos, especialmente nos 

escritos de Gilles Deleuze e Felix Guatarri
8
, quanto falta a palavra, qual linguagem, qual educação?  

Ou, ainda, como se dá o processo de reconhecimento do que é humano na contemporaneidade, 

quando esse humano não consegue fazer nenhum pronunciamento com palavras conhecidas? Que 

processos cognitivos se desenrolam em “consciências” que nos parecem intransponível?    

Essas e outras questões norteiam o campo problemático desta pesquisa e desdobraram-se em 

tentativas de uma certa cartografia do olhar (ponto de vista e ponto de ver). As im@gens 

(fotográficas, fílmicas e texto/desenhos/mapas) surgem como potências intelectuais de expressão e 

comunicação, para além daquelas que foram canonizadas pela razão instrumental. Há, aqui (no 

texto) e lá (nas ocasiões), tentativas de criar e/ou fazer circular pensamentos e palavras e imagens e 

gestos e olhares inusitados, ensaiando-os, experimentando-os, tensionando-os, nos fios mesmos que 

os constituem… 

A inspiração para tal empreendimento surge do próprio método
9
 cartográfico de Fernand 

Deligny. Através dele foi possível pensar os movimentos e os interesses, provisórios ou persistentes 

dos meninos e das presenças que lhe são próximas, durante, ao menos, seis encontros que ocorreram 

durante os atendimentos no CAEE/Sul
10

 e que são aqui relatados. 

 

                                                 
8
Segundo Marlon Miguel, é importante lermos Deleuze e Guattari sabendo que eles foram leitores de Fernand Deligny. 

O próprio conceito de rizoma é inspirado um pouco pelas cartografias de Deligny. (MIGUEL, 2015). 
9
 “o método Deligny: produzir o mapa dos gestos e dos movimentos de uma criança autista, combinar vários mapas para 

a mesma criança, para várias crianças… Se é verdade que o mapa ou o rizoma têm essencialmente entradas múltiplas, 

consideraremos que se pode entrar nelas pelo caminho dos decalques ou pela via das árvores-raízes…”( DELEUZE e 

GUATTARI, MP, v.1, P.33). 
10

 No Centro de Atendimento Educacional Especializado, a maioria dos atendimentos são organizados em grupos de até 

seis crianças e/ou jovens, com a mesma faixa etária e tem a duração aproximada de até uma hora. No caso doa crianças 

autistas, os atendimentos são individuais e/ou em duplas. De uma forma ou de outra, há, ainda, as oficinas coletivas que 

reúnem todas as crianças do mesmo horário numa única atividade. 
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3.1 PONTO DE VISTA > EXERCÍCIOS 

 

Aquilo que nosso olhar está encarregado de reproduzir, 

aquilo de que está carregado, e por quem? 

Aquilo que ele projeta, e a força com que o faz..” 

             Fernand Deligny 

 

Não é fácil ver e trazer as palavras daquilo que foi visto. Trata-se de um exercício de 

escrileitura (CORAZZA, 2008). Não é fácil ver, ouvir e sentir na pele e no meu corpo-sem-órgãos 

aquilo que se quer como o texto de uma Tese em Educação. Ver é traduzir o mundo, interpretando-o 

para si da maneira que lhe aprouver; ver é pressupor, é tecer, ornar, criar, sempre com a condição de 

que “tudo depende do ponto de vista de quem olha” (DELIGNY, 2015, p.242). Mas, com quais 

palavras posso dizer aquilo que, muitas vezes, torna-se indizível? Olhar, escreVer e ler exigem um 

aprendizado que se ins-creve no simbólico das convenções do homem-que-nós-somos... 

Qualquer palavra que eu use para narrar minhas experimentações, enquanto presença 

próxima de crianças autistas, serão suficientes para expressar a potência dos acontecimentos? Se, o 

encontro com o acontecimento é forjado por brechas e rupturas, o texto que emerge dessa pesquisa-

escrituração ganha vida sob signo do talvez e estrutura-se por entre temporalidades descontínuas e 

desconcertantes... 

Se há acontecimentos, há força do devir: devir-texto aberto às experimentações do olhar...  

devir-texto fragmentando-se para inserir  interrupções no pensamento-leitura... Quais as 

possibilidades do nosso olhar assumir com o texto-imagem uma relação de tensão e de perplexidade 

indagativa, fora da palavra? 
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Figura 5 - Ponto de ver 

 

 

 

Fonte: Acervo de pesquisa. 

 

3.2 PONTO DE VISTA > EXERCÍCIOS 

 

O que se vê nos traçados de uma criança autista de oito anos, com baixa funcionalidade 

verbal?  O que ela quer nos dizer? Como se deixa mostrar? Se a maneira como ela produziu esses 

traços não for contextualizada, como interpretar? Como explicar ou fazer relações ou pensar nos 

impactos daquilo que se projeta como o ideal de uma Tese em Educação que tem, como um dos 

seus pilares de deslocamento, o acaso do olhar e do traçar autista, em “vacância de linguagem”? 

Essas e outras questões que transbordam a pesquisa configura-se como um campo problemático, ou 

seja, resistência às abordagens hegemônicas; a busca de resoluções de problemas, ao equilíbrio, 

estabilidade ou reprodutibilidade (CLARETO, 2011, p.22). Tratar-se-ia da essência de um sem fim, 

encarnando-se num modo de existir feito de problematizações.... 

Entrar em contato com algumas das produções de “autistas” que me são próximos e 

aproveitar as ocasiões para cartograFiar seus movimentos corporais, seus olhares e seus traços 

imagéticos é, portanto, sentir a força das linhas de errância que os constituem; é assumir uma certa 

descontinuidade na produção do real e, consequentemente no texto; é compor um texto-real que 

escoa e se desloca para nos encorajar a seguir com as tentativas, não de  “intervenção” pedagógica, 

antes tentativas de experimentar outros modos de existir, mesmo que seja por pequenos lapsos de 
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tempos... O encontro feito de tentativas é a afirmação das possibilidades e não das restrições; um 

encontro nesse nível, exige que se construa um texto com palavras em tateios para que se possa, 

 

deslocar-se do texto dito oficial e científico da pesquisa para uma pesquisa que persegue os 

lapsos, as derivas, as brechas do tempo e da vida que deixam escapar as linhas de uma 

escrita que se lança na vida, no jogo das ausências e presenças, visíveis e invisíveis, 

anunciando a própria produção acadêmica, que talvez possa liberar-se da pretensão de um 

conhecimento definitivo sobre o objeto (...) (BARROS; PASSOS, 2009b apud DIAS, 2016, 

p.113). 

 

Portanto, os leitores encontrão em minhas páginas uma série de textos e imagens produzidas 

entre 2018 e 2020, período no qual estive às voltas em registrar, ou deixar que registrem, alguns 

encontros-acontecimentos da minha pesquisa de doutoramento “CartografiasDevir-aracniano: 

trampolinagens e trapaçarias do olhar”. Ou seja, A Tese, na perspectiva do PONTO DE VISTA é 

fruto daquilo que me acontece. “Me é o quê? Ou, antes, está onde?”. (DELIGNY, 2015, p. 217). 

É, por exemplo, a perseguição ocular de uma criança “autista”, no contexto de um 

atendimento pedagógico, que se aproxima, como um trovão, do meu braço para experimentar o 

gosto da minha carne... é a marca da mordida no meu corpo...  é o choro silencioso, e a palavra 

engolida... “acontece-me de vê-lo. Acontece-me de ver as imagens filmadas”
11

. Chega-me o que 

dizem uns e outros que trabalham comigo... Chega-me de um pedido de desculpa da mãe... Chega-

me a própria criança, agora mais próxima...  Acontece-me de me olhar nos olhos delas.... Será que 

ela me vê? Acontece-me de estar num Centro de Atendimento Educacional Especializado, espaço 

geograficamente localizável, mas, que é, acima de tudo um espaço de Invencionar-me... Acontece-

me de estar aqui, no texto, a relembrar o acontecimento e vertendo-me em palavras... 

Esse Me transforma-se em tentativas que abre brechas
12

 para o exercício mesmo da 

escrituração e para o reconhecimento que a dispersão e o contingenciamento das pesquisas com o 

cotidiano não exigem nenhuma pretensão de totalidade (o que não quer dizer rigor com os modos de 

fazer pesquisa)... Trata-se de um exercício de caminhar conforme vai se caminhando junto as 

crianças autistas (ou escrever, conforme se escreve; ou sentir conforme se sente) vale a iniciativa e o 

não obrigatório. Com o obrigatório chegamos a uma “necessidade da consciência” e de signos e de 

significantes que o ser autista, em “vacância de linguagem” dispensa (cf. DELIGNY, 2015).   

Assim devo lhes contar que os encontros aqui sugeridos foram registrados e /ou 

cartografados, em sua maioria, no cotidiano mesmo da nossa instituição, ou seja, no contexto dos 

atendimentos individualizados e/ou das oficinas coletivas. Não houve nenhuma intenção no sentido 

de agendar um dia ou hora para “observar” as crianças-incentivo desta pesquisa. E outras crianças 

também. Quero dizer, era no calor dos acontecimentos e no acaso das ocasiões que os vídeos, fotos 

                                                 
11

 DELIGNY, 2015, p.217. No que se segue, tomei a liberdade de parafrasear Deligny, naquilo que me acontece... 
12

 “uma tentativa abre brecha ‘nos aparelhos ideológicos de Estado’.” (DELIGNY, 2015, p.135). 
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ou mapas eram registrados. 

As imagens fotográficas e/ou videográficas eram capturadas ora por mim, ora por uma outra 

presença próxima e ora pela própria criança “autista”. Os mapas da movimentação e do interesse 

delas, no entanto, foram cartografados exclusivamente pelo meu ponto de vista. Essas diferentes 

maneiras de capturar os instantes deram-se simultaneamente (em primeira, segunda e terceira 

pessoa) ou de forma independente... Enfim, não houve uma regra para a produção de “dados”. O 

que aconteceu, e o que persiste nos atendimentos da nossa instituição, é a necessidade imperativa de 

registrar as maneiras como as crianças se relacionam com tempo e espaço, presentificando-o com 

aquilo que há de mais precioso: os fragmentos da nossa existência... São eles que nos constituiu, 

que nos forma e nos deforma, causando-nos apuros de viver por entre nossas próprias invenções de 

si e do mundo, com e por entre im@gens...  Considere que a concepção de im@gem neste estudo 

opera como uma linguagem movente, que busca a pluralidade do dizer:  o olhar, o traçar e o mínimo 

gesto; o silêncio e a palavra; o corpo, enfim, que se libera das estruturas de outrem
13

 e que se 

escreve de forma não dual, não maternal ou conjugal (cf. PERBART, 2016). 

Preciso destacar, ainda, algo em relação às criança- incentivo: elas são muitas, na sua 

maioria meninos. O que as unem, além de não fazerem uso funcional da língua materna, é o fato de, 

sem querer, conduzirem minhas tentativas de pensar outras formas de dizer... ou, ao menos, de viver 

as contradições e complexidades do meu próprio processo formativo…  Entre elas há as que eu 

desconheço, as que são atendidas no Centro de Atendimento que trabalho, as que surgiram na 

pesquisa e não ficaram por muito tempo e as que permaneceram comigo ao longo do caminho... No 

último grupo estão, especialmente, meninos que, apesar de terem um nome próprio, não atendem 

com facilidade aos mais insistentes chamados de outrem. A princípio foram quatros... Contudo, 

entre todos, uma criança se interessou em camerar com mais intensidade e a maioria das fotografias 

no Bl_oco o de imagens são delas... 

Seguindo as pistas de Fernand Deligny (2015), quando se vive próximo dessas crianças, 

qualquer ponto de vista sobre elas é uma maneira de interpretar e /ou criar uma realidade sob a ótica 

da semelhantização
14

.  Nesse sentido, as fotografias produzidas pelas crianças-incentivo na pesquisa 

não teve o intuito compreendê-las ou de buscar o que supostamente lhes faltaria... A ideia foi deixar 

                                                 
13

 Para Deligny  (2015) os autistas em vacância de linguagem viveriam sem a estrutura perceptiva de outrem.  Para 

essas crianças, as estruturas simbólicas que subsidiariam o eu consciente de si (a linguagem, a sexualidade, a libido e 

tudo aquilo que é obrigatório e/ou coercitivo ). O que há, é um corpo, não dual, não materno, não conjugal  que convo-

caria um NÒS da ordem do a-cosnsciente... uma coletividade primordial.   
14

 Ser semelhante para Deligny seria a pseudo capacidade de “colocar-se no lugar de, e se fosse comigo”. No entanto, 

essa identificação, apesar de ser de “boa fé”, é da ordem impossível.  Para ele reconhecer a criança como autista, em 

vagância de linguagem, com suas características e comportamentos inatos dever-se-ia, talvez, de termos que assumir um 

tipo de alteridade radical . “O gesto fundamental da abordagem deligniana do autismo consiste, portanto, em não ‘seme-

lhantizar’. Respeitar a criança autista é antes reconhecer que ela e nós não somos da mesma família, que nela não há 

instância psíquica – razão teórica ou prática, consciência de si, projeto ou intenções – que possa fazer dela nosso próxi-

mo, ou nosso semelhante (...)” (SÉVÈRAC, 2017, p.123). 
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aflorar o inesperado para fazer um furo na palavra de ordem e na interpelação... Camerar, seria, 

assim, respeitar o “para nada”. 

...Deligny insiste na potência do cinema. Ele escreve uma série de textos intitulados 

Camérer. Trata-se de pensar o que poderia significar filmar, ou melhor, “camerar” em modo 

infinitivo, ou seja, sem a conjugação da pessoa: um filme sem sujeito e portanto sem objeto. 

Através desse verbo, Deligny procura frisar ao mesmo tempo o processo de filmagem e o 

aparelho (a câmera) como os elementos essenciais do cinema. Se não é o filme que 

interessa, então é preciso abandonar o verbo “filmar” e eleger um verbo que não se submeta 

ao produto final. A prática cinematográfica se voltaria então para o seu processo, para a 

“colheita” de imagens: buscar-se-ia não produzir imagens – l’image ne s’imagine pas, diz 

Deligny –, mas criar um contexto onde a imagem pode surgir – como que por 

inadvertência... (MIGUEL, 2014, p.100). 

 

Um ponto de vista sobre qualquer fato do “real” é uma espécie de “falso testemunho”, sem a 

intenção de sê-lo; um “faz de conta” para fornecer à consciência de si os signos necessários para 

que o sujeito transforme-se em um ser de conivências, ou seja, no homem-que-nós-somos... 

 
Toda concepção generalizada de Homem é necessariamente uma concepção de um modo de 

existência, de um modo de ser, que nos é familiar, que é o nosso. Por isso Deligny diz que 

se trata sempre do  homem-que-nós-somos (ou de “On”, “HON”, “ser consciente de ser”...). 

Falar do Homem, querer defini-lo,  é então, em realidade projetar tudo aquilo que nos é 

familiar  (a consciência, a vontade, o modo de relação dialógico sujeito-sujeito/ sujeito-

objeto, etc…) em um conceito abstrato. Esse conceito abstrato se torna então uma Norma a 

qual os indivíduos os mais diversos devem corresponder, devem tender mesmo que 

virtualmente…  Essa tendência de semelhantizar  [semblabiliser]o outro é o perigo dessa 

projeção (MIGUEL, 2015,p.). 

 

Do ponto de vista ao ponto de ver sempre haverá uma fissura inapreensível. Do primeiro posso 

dizer e o farei a partir de seis encontros, tentando entrecruzar diferentes dimensões do real (atual, 

possível e virtual – ficcional, poético e teórico, enfim, imagético), afim de re-significar, de maneira 

constante, o atendimento educacional especializado. Tal atendimento surge, então, como um espaço 

de convivência e coexistência, onde objetos e corpos se inscrevem, se movimentam e resistem aos 

imperativos da normalidade.   

 

3.3 CARTOGRAFIAS DO OLHAR 

  

(i) #Cartografias de trajetos#: O AGIR E O FAZER 

 

  Conviver com crianças “autistas” no Centro de Atendimento Educacional Especializado 

onde trabalho em Juiz de Fora/ MG, que fazem pouco ou nenhum uso funcional da linguagem, vem 

me desafiando a questionar o próprio lugar do Atendimento Educacional Especializado na vida 

dessas crianças. Ora, se a regulamentação do homem-que-nós-somos, de acordo com os escritos 

delignianos, está baseada no “ser que é consciente de ser” então, como trabalhar com crianças 

autistas que são refratárias a toda projeção simbólica de um “eu”? Se a criança autista é um ser a-
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consciente, como  “minimizar as barreiras de aprendizagem”, no contexto de uma sala de aula 

regular? Como podemos falar de uma intervenção pedagógica especializada se o “público-alvo” 

destinatário da ação, existe para o “outro” e não para “si”? 

 A abordagem deligniana possibilita pensar o modo de ser autístico como um modo de viver 

por tentativas. Assim, é que venho pensando o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

como um espaço poroso de convivência, onde é permitido a experimentação da corporeidade e a  

fabricação dos gestos mínimos. Nesse espaço venho lançando mão de imagens fotográficas e/ou 

fílmicas como dispositivo para cartografar aquilo que Deligny vai chamar de “ponto de ver” do 

autista, que é diferente do “ponto de vista” do homem-que-nós-somos. A cartografia surgiu no 

contexto das práticas de convivência e cuidado em Cevennes; em vez de uma intervenção planejada, 

uma presença próxima observava o movimento espacial da criança autista: o vagar infinitivo, 

errante e/ou costumeiro tornam-se linhas traçadas em um mapa.  O espaço vivido e compartilhado 

torna-se imagem inadaptada à representatividade. A intenção é perceber a relação topológica da 

criança com o espaço vivido. 

Como já tentei dizer em outro momento, a cartografia do olhar e dos trajetos procuram 

demonstrar a movimentação espaçotemporal da criança “autista”, em contexto de atendimento 

coletivo e/ou individual, em dois tempos:  1) “olhar em 2ª pessoa”: a imagem  (textual, fotográfica, 

fílmica ou cartográfica) que o pesquisador (ou outra presença próxima) faz do “sujeito da pesquisa”;  

2) “olhar em 1ª pessoa”: a imagem (fotográfica ou fílmica) que o próprio “sujeito da pesquisa” 

produz. Em alguns momentos as imagens são capturadas simultaneamente pela criança autista e 

pelo pesquisador e/ou outra presença próxima. Os registros de em 2ª pessoa, especialmente texto e 

fotografias, demonstra o quanto o nosso aparelho de ver se confunde com o aparelho de linguagem, 

sempre um ponto de vista em busca de universalização e classificação. Já no registro dos mapas e as 

imagens produzidas em 1ª pessoa, há um olhar desobjetivado, um olhar que suspende a 

compreensão e utilidade do todo. Neste caso, identificamos o que Fernand Deligny irá chamar de 

“ponto de ver” do autista, que seria capaz de instaurar uma outra perspectiva semiótica: 

 
é notório que uma criança autista não olha (para nós); é zóiar o que deveríamos dizer para 

evocar aquela maneira que elas têm de ver sem olhar. Existe ESSE ver e SE ver. Basta dois 

caracteres, um dos quais um pouco torto, para evocar o que denomino a fissura entre o 

ponto de vista nosso - o que se pode ver – e o ‘ponto de ver’ de uma criança autista 

(DELIGNY, 2015, p. 180). 

 

O que passarão a ler na sequência são as sete pequenas narrativas de grandes acontecimentos 

que me tocaram no decorrer de algum encontro/ atendimento... acontecimentos que foram 

percebidos segundo um ponto de vista, que se apoiam em outros certamente, mas que não desejam 

fomentar uma semelhantização.... esses encontros também foram catografiados de outras maneiras, 

com desenhos, fotos, filmagens, mapas… talvez estejam no bloco de imagens que está disponivel 
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em http://cartografiadoolhar.wixsite.com/cartografia/cartografias-do-olhar ou no banco de dados 

que não foi aproveitado na composição da pesquisa. 

 

(ii) Trem 

 

Ponto de vista de uma  narrativa de atendimento individual (criança autista+ pesquisadora) 

 

O jogo de encaixe o chama de maneira reiterada. Mal entra na sala do atendimento e vai de 

encontro ao brinquedo, que sempre é guardado no mesmo lugar, dentro de um caixote de plástico 

verde, daqueles que se usa em mercados ... sua atenção é concentracionária, nada o distraí... o trem 

alaranjado é montado, aqui, agora, vagão-por-vagão... “Quantos vagões tem aí?”, pergunto, supondo 

que ele também enxergue ali, naquela peça, a parte de um trem ... (do silêncio profundo, sinto a 

respiração do seu coração e escuto as batidas do pulmão)… “Quantos vagões tem aí?”, insisto em 

perguntar já sabendo que só a minha voz iria ecoar: “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11... olha, onze vagões tem 

esse trem... piuí, tic-tac, piuí, tic-tac...” Nenhuma expressão na face, nenhum olhar... Só encaixar 

interessa.  Encaixa, pendura, roda… suspende. As peças engatilhadas percorrem o braço e todo o 

corpo. Ao que parece quer chegar no céu, digo no teto, porque olha e aponta para cima. “Quer 

pendurar seu trem lá em cima?”... Chamo-o pelo nome, chamo-o de novo e repito o chamado... não 

desisto. Ao contrário, insisto e minha presença é sem importância... O trem serpenteia pelo ar e vai 

ganhando força com o movimento circular do menino. Em alguns segundos peça-por-peça começa a 

cair ao chão… o olhar fixo na dispersão,  desconexão ou desmontagem e vago. Instantes depois 

começa a surgir um novo trem. Os vagões, agora, são em maior número e estão em “terra firme” à 

espreita do maquinista que se afasta para o canto oposto da sala. Lá o dedilhar das mãos carrega 

algo está invisível aos meus olhos… e o silêncio continua a ouvir o corpo traçar… 

O traçar “autístico” torna-se a maneira de o corpo dizer, erguendo a voz inaudível, que é 

presença. Traçar as tramas de uma escrita que enseja a incorporação de um agir primeiro, aquele 

sem finalidade que incorpora-se no ato da criação… O traçar, assim pensado, compõe uma outra 

língua cuja a linguagem é corpo em ato: corpoescrevente    

(iii) Cadê o neném? Foto preenchida... 

 

Ponto de vista a partir da transcrição de vídeo (pesquisadora + professora+ criança autista) 

 

 

Que linda foto! É você, o Pedro. Olha essa. Vamos ver uma de cada vez.  Pedro, e essa aqui? 

É o neném. Cadê o neném? Me mostra a foto do neném... Me mostra a foto do neném... Ele chama 

http://cartografiadoolhar.wixsite.com/cartografia/cartografias-do-olhar
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Arthur. Vamos ver mais uma. Quem está aqui nessa foto? Quem está aqui nessa foto? Quem é essa? 

Essa sou eu, a Luciane...  me mostra aí na foto... Isso mesmo essa aqui sou eu, a Luciane e o Pedro... 

cadê o Pedro? Cadê a sua foto? Coloca ela na mesa. Põe a sua foto perto da minha .... Pedro... 

minha foto está aqui,  cadê a sua? Coloca aqui perto da minha... Sou eu, a gente estava dançando. 

Você está aqui de costa. Oh, a Cláudia...  Me dá essa foto... vou colocar ela aqui, oh...  Quem é essa? 

É a cadeira. Essas fotos foi você que fez. Você quem tirou. Quem está aí Pedro? Cadê a foto do 

neném [outra voz]. Cadê o neném? Você não estava me mostrando outro dia no celular? Não a do 

neném... Cadê o neném? Cadê o Arthur? Pega a outra foto do neném... achou a foto do neném... 

ahhh.. obrigada 

 

Há uma voz que não cansa de dizer... há uma voz... as palavras não param de preencher o 

espaço vazio, até porque ninguém suporta o vazio do silêncio... 

 

[...] Nós somos sempre impelidos a sinalizar, emitir signos, e com isso construímos um 

Dentro da comunicação, dos sinais, dos signos ou da linguagem, e incluímos os autistas 

nesse nosso espaço de dentro, do qual forçosamente eles se sentem excluídos. Deligny, ao 

contrário, sustenta que eles não estão dentro desse circuito, e não nos cabe incluí-los, mas 

estão expostos, expostos ao Fora, detectando por vezes aquilo que de Nós escapa, aquilo 

justamente que não vemos porque falamos, e que eles enxergam porque não falam... 

Portanto, contra o signos, as referências. Contra o sofisticado aparelho que é a linguagem, o 

‘aparelho de reparar’, tão complexo e sutil  quanto o outro, mas com sua lógica própria, que 

consiste em detectar as marcas e as referencias como um ‘infinito primordial’ (PELBART, 

2016, p.305). 

 

(iv)  Roda Dança... 

 

               A atividade é coletiva e tem um objetivo prévio: fazer uma roda para entoar um canto 

africano chamado “Si Mama”
15

. A tarefa faz parte de um projeto amplo e transversal que 

desenvolvemos em torno das discussões étnicos-raciais. A intenção é envolver todos atendidos e 

seus familiares no conhecimento e valorização da nossa ancestralidade, através da arte e literatura 

em oficinas variadas. As crianças chegam na sala de atendimento e lhes é solicitado que façam uma 

roda. As professoras cantam a cantiga ao mesmo tempo em que se movimentam de acordo com o 

significado de cada palavra da música: Si Mama: ficar parado em pé / Kaa: abaixar / Ruka: pular/  

Tembea: andar/  Kimbia: correr… 

Os brincantes vão girando devagar até que consigam coordenar seus corpos... A imitação e a 

velocidade dos movimentos são a chave da roda-dança... A cada repetição da palavra estrangeira o 

verbo e seu significado...  A atividade é coletiva e tem um objetivo prévio que quase todos 

conseguem cumprir, não fossem os gestos palpitados de uma criança “autista” que passa a girar e a 

                                                 
15

 Cantiga em Suaíle, um dos idiomas falados na Tanzânia. 
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girar e a girar em volta de si mesmo, salpicando as mãos... “Mas o que insiste em preludiar,  a nosso 

ver, é aquele gesto palpitado, sim / não indistinto, e isso anda de mãos dadas com o desejo/recear 

em que ressurge o apreender que se faz verbo.” (DELIGNY, 2015, p.) 

(v) não pode ! 

Ponto de vista de uma narrativa de atendimento individual (criança autista+ pesquisadora) 

 

Um barulho atravessa o espaço, um objeto chega ao chão, um dedilhar nas teclas de um pequeno 

piano. “Faz o brinquedo girar,” repito várias vezes junto com o nome dele… chamo-o 

reiteradamente... Uma tentativa, a minha, de brincar com um brinquedo de girar. Cadê o brinquedo? 

Cadê o brinquedo pra girar? Um ínfimo olhar. Será? Será que ele me vê? Será que me ouve? 

Continuo a dizer que “não pode” e a sentir o barulho de peças caindo ao chão. Uma profusão de 

objetos-brinquedos ao chão e a minha voz a ecoar  “não pode jogar no chão! não pode!” 

(vi)  Dar a voz?... 

Há uma voz que não cansa de dizer não ... 

há uma voz e a há o não... o não, talvez, seja a palavra da permissão... A voz invade o estrangeiro... 

 

 

 
[...] mas será possível que o estrangeiro o seja em tamanho grau que não sinta tração 

alguma por nossa voz e que, sem fazer uso algum da sua, nos deixe, diante deles unidos do 

uso da nossa? [...] a voz que não podemos dar, vamos dela nos servir para interpretar o 

estrangeiro? [...] (DELIGNY, 2015, p.213). 

(vii)  O espelho 

 

O Canto do Olho. O espelho – o conceito. Dois Espelhos – as obras. Alguns olhares – 

especulações.  As palavras trazem à re-visão o (sentido do) espelho. Olhares solares. 

Olhares cavernosos. Olhares arredios. Espiadelas atrevidas. Olhares falados. Olhares fados. 

O canto do olho esgueira. O canto do olho. O olhar compenetrado – que bate na superfície 

violada do espelho e volta refratado. O olhar agudo – que adentra o salão firme e falante e 

enfim se retrai, mudo (GOMES, 2009). 

 

(viii) @clarão de luz! 

 

Ponto de vista de uma narrativa de atendimento individual (criança autista+ pesquisadora) 

 

Um clarão de luz iluminou o espelho naquele instante. Era o flash da câmara do meu celular, 

que estava prestes a eternizar um rosto em gesto fugidio. O espelho pareceu rir diante das minhas 

intenções:  ver o olhar do menino ao se olhar… ver o sorriso dele ao se ver sorrir…e eu vi um rosto 

marcado pelo encontro com o nada, despido de qualquer definição; um rosto sem rótulos, me 
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oferecendo uma sólida imagem reflexa: uma claridade insana, concebida a partir de uma 

luminescência que parecia emanar desse mesmo rosto. Por detrás da mancha branca um olhar 

inquietante, cheio de sonoridades inaudíveis, pronto para esquivar-se de si e de mim; um “olhar 

interminável” de alguém que vive sem outrem. 

 

Figura 6 - Clarão de luz 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

(ix) Despalavra 

 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter 

qualidades  humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem 

que todas as pedras podem ter qualidade de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter 

qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos 
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os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com suas 

metáforas. Que os poetas podem pré -coisas, pré-vermes, podem pré-musgos. Daqui vem que os 

poetas podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por 

imagens, por eflúvios, por afeto. 

Manuel de Barros 

 

OLHAR 

ELE ERA UM ANDARILHO. 

ELE TINHA UM OLHAR CHEIO DE SOL 

DE ÁGUAS 

DE ÁRVORES 

DE AVES. 

AO PASSAR PELA ALDEIA 

ELE SEMPRE ME PARECEU A LIBERDADE EM TRAPOS. 

O SILÊNCIO  HONRAVA A SUA VIDA. 

Manuel de Barros 

 

(x)  Ele é meu filho... 

 

Ela entra na sala e começamos a conversar. Ela já me conhece aqui dos corredores e das 

reuniões de famílias mas, ainda assim, me apresento e digo-lhe das minhas intenções de pesquisa. 

Minhas explicações parecem não lhe interessar muito, então, solto a caneta e afasto os papeis sobre 

a mesa (ali estavam minhas autorizações de uso de imagem, anotações sobre estudos recentes de 

nutrição e autismo, cursos na área, etc.). Sem saber muito o que dizer recordo que ele já estivera 

conosco em outra ocasião, quando ainda era aluno da educação infantil. Em seguida, pergunto como 

e quando ela recebeu o diagnóstico e como isso afetou a sua vida. Há um grande silêncio, que 

procuro sustentar. Quando vejo as lágrimas na sua face, retiro a minha intromissão e digo-lhe que 

não precisa falar nada. Alguns segundos depois ela olha bem no fundo dos meus olhos e diz “o que 

lamento com profunda tristeza é que a confirmação do autismo afastou o pai dele... até das 

responsabilidades financeiras, tá tudo na justiça...”. 

Como um sussurro, entre pequenas lágrimas, ela me adverte que não quer saber o que é o 

autismo. Disse que não procura entender sob os olhares dos outros: “quando o médico falou que ele 

era autista, não fez a menor diferença para mim. Quando ele era bebe eu percebia a diferença, não 

era igual ao meu outro filho, não fazia as mesmas coisas... e isso não me incomodou... ele é meu 

filho, ora...”.  Quanto a esse modo de ser que é, sob certos pontos de vistas, uma “condição 

neurodiversa”que resultaria num desenvolvimento “atípico”ela é enfática:“não, eu não quero saber 

o que é autismo e nem ele precisa saber o que é isso. Ele é meu filho, só isso, meu filho”. Ainda 

hoje eu fico em silêncio quando me recordo desse encontro. Ainda hoje me sinto um estrangeiro a 

olhar para aquilo que não compreendo...   
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(xi) Ele NÃO fala 

 

Estávamos há poucos dias do encerramento da vigésima primeira edição da Copa do Mundo 

de futebol masculino. Uma das crianças, presença próxima de um “autista” que emerge na pesquisa 

com frequência, é fã do jogador brasileiro Neymar e solicita que façamos um boneco em sua 

homenagem. Como faremos, pergunto? Ele não pensa muito e diz “vamos ver o que tem aqui nessas 

caixas, ué”... As duas crianças já estavam habituadas com as oito caixas que habitam aquela sala. 

Dentro de cada uma delas há espaço para todo tipo de restos e sobras e coisas que geralmente vão 

para o lixo de nossas casas. Não é toa que chamamos o lugar de sucatário....Reitero a pergunta para 

Pedro, a criança autista, que já estava com o dispositivo de capturar imagens nas mãos... não 

obtenho nenhuma resposta, continuo a insistir na tentativa de perceber se havia, da parte dele, 

algum interesse em “insaturar” um “boneco Neymar”.... minhas palavras soavam entre os quatro 

cantos para o nada... Pedro continuava a se entreter com o seu camerar, com uma respiração mais 

saliente do que o normal... quando menos espero escuto uma resposta de outrem: “não sei porque 

está perguntando sem parar? Ele NÂO fala... ele não fala e você sabe disso! Deixa que eu respondo 

pra ele...” 
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Figura 7 - Mapa TCP 

 

 

 

Fonte: Acervo de pesquisa. 
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Figura 8 - Riscos em papel vegetal sobre foto-imagem de Fernand Deligny 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal. 

 



42 

 

 

Fernand Deligny: “com, no entorno e a partir” … 

 

Quem conhece Fernad Deligny? 

Como podemos conhecê-lo? 

Pedagogo, educador, 

cineasta, escritor, 

 poeta do autismo, artista? 

Sandra Alvarez Toledo
16

. 
 

  

O “nome” Fernand Deligny não me passou despercebido nos escritos de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari
17

, especialmente quando da minha primeira leitura do ensaio “o que dizem as 

crianças” nos idos anos do mestrado.  Contudo, é em setembro de 2017 que o vejo mais de perto, 

através da capa do livro “Aracniano e outros textos” (2015).  A sugestão de leitura parte de uma 

professora-próxima da minha orientadora e de outras colegas da Linha de Pesquisa Estudos do 

Cotidiano e Educação Popular.  Lembro-me de ela estar entusiasmada com o fato de que o trabalho 

de Deligny com crianças autistas havia influenciado a filosofia deleuzo-guattariana...  Naquele 

momento, as trampolinagens e trapaçarias do meu pensar pulularam em todo o meu corpo. Instalou-

se uma curiosidade insana por tal influência e pelas possibilidades que o título trazia: aranhas, teias, 

fios de seda, moscas e afins passam a povoar meu imaginário. O desejo de conhecer sua vida-obra 

perfurou minhas entranhas, ao mesmo tempo, a ideia de produzir imagens fotográficas com crianças 

autistas passa a ser uma possibilidade... 

Não demorou muito para que eu encomendasse o livro, traduzido e comercializado pela 

Editora n-1. Enquanto aguardava, fiz uma busca pelo nome de Fernand Deligny em bancos de 

dados de teses e dissertações, e mesmo no buscador mais popular da web, e não encontrei, naquela 

ocasião, quase nada em português.  No entanto, dois textos escritos por Marlon Miguel
18

 

despertaram minha atenção acadêmica, são eles:  “Le Moindre Geste ou Infância em Cevennes por 

volta de 1960” e “Guerrilha e resistência em Cévennes: a cartografia de Fernand Deligny e a busca 

por novas semióticas deleuzo-guattarianas.  No primeiro artigo, Marlon Miguel explora a 

articulação entre arte, pedagogia e patologia tomando como base de reflexão a ideia de mínimo 

gesto, no caso do teatro proletário em Walter Benjamin e do cinema em Fernand Deligny. Para esses 

dois autores, segundo Miguel, a arte torna-se uma poderosa ferramenta anti-normativa e de luta 

                                                 
16

 ALVAREZ-TOLEDO. Sandra. (2001). “Qui connaît Dernand Deligny? Comment le connaît-on? Pédagogue, éduca-

teur, cinéaste, écrivain, poète de I’autisme, artiste?” (Tradução nossa). 
17

 Deleuze em Critica e Clínica, (o que dizem as crianças) e em Diálogos com Parnet; Deleuze e Guattari em Mil Platôs 

(rizoma, platôs 8, 9 e 11). 
18

 Doutor em Artes Plásticas e Filosofia pela Université Paris 8: Vincennes-Saint-Denis e pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro; antigo aluno da École Normale Supérieure de Paris, onde ingressou por concurso em 2008 e obteve um 

diploma de filosofia em 2011; mestre pela Paris 1Panthéon-Sorbonne (M1) e Paris X Université  Paris Ouest Nanterre 

La Défense (M2); Graduado pela PUC-Rio em Filosofia. Responsável pela organização dos Arquivos de Fernand Deli-

gny para o IMEC. 
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contra “a linguagem burguesa que veicula conteúdos já conhecidos, repetindo-os e reafirmando-os, 

de forma ideológica” (MIGUEL 2014, p.104). No outro texto, como sugere o próprio título, 

podemos entrar em contato com a experiência cartográfica de Deligny em Cevennes, junto às 

crianças autistas em “vagância de linguagem” e, de como tal prática influenciara operações 

conceituais de Félix Guattari e Gilles Deleuze.  Esses dois artigos funcionaram para mim como uma 

espécie de aula inaugural e Marlon Miguel assume um lugar de destaque na minha aproximação 

junto a obra de Fernand Deligny, não apenas por ser um dos responsáveis pela tradução e difusão de 

sua obra no Brasil, mas, também, por tornar-se um referencial encarnado e disponível ao encontro
19

. 

Num outro momento de busca bibliográfica do autor, me deparo com a resenha crítica do 

livro feita por Sonia Regina da Luz Matos (2016), intitulada “O pedagogo francês Fernand Deligny 

(1913-1996) e a sensibilidade estética da existência autista”.  Passo a ler o livro “Aracniano e outros 

textos” e, de maneira reiterada, acesso tudo que me chega às mãos: Linhas Erráticas, de  Peter Pál 

Pelbert (2016) e a coletânea de artigos no Cadernos de Deligny
20

  (2018), por exemplo. Esse 

contato inicial com estudos sobre Deligny me entusiasmou. Ler que a língua que o autista, em 

“vacância de linguagem”, é a língua do agir em gestos mínimos, tocou o cerne das práticas 

pedagógicas desenvolvidas no Centro de Educação em que trabalho (CAEE/Sul). A força conceitual 

dos “gestos mínimos” golpeia os processos de ensino-aprendizagens tradicionais, baseado na 

hierarquia das palavras. Ora, era justamente este o meu objetivo ao projetar uma pesquisa com 

imagens fotográficas: utilizá-las como um recurso narrativo de criação para além dos códigos 

escritos e/ou verbais logocêntricos. A fotografia como disparadora de um “tempo esquizo”, ou seja, 

não orientado por um roteiro prévio.  Inicia-se, a partir de então, uma conjugação de interesses e de 

encantamentos e de desafios, pois “Deligny dá um passo, de fato, muitos, para fora e além das 

linhas de segmentaridade dura do falo-logo-etnocentrismo, e estabelece novas ontologias que 

reformulam a própria noção de vida, em cujos os termos a dicotomia entre humanos e extra 

humanos, fala e escrita, e em suma, arte e vida são problematizados” (FRANT, 2018, p.45). 

Curioso notar que o acesso ao livro o “Aracniano” não se finda.... ele permanece em mim. 

Faço a leitura circular, insistentemente repetitiva e concomitante a outros materiais bibliográficos; 

sigo os rastros, as linhas e a vida de Deligny encarnada no texto Vagabundos Eficazes (2018), 

Diário de um Educador (2015) e o Homem sem Convicções (2017); posteriormente encontro a 

dissertação de mestrado “Esquivas, criação de plano de existências: ressonâncias éticas, estéticas e 
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 Marlon Miguel foi extremamente gentil em responder meus e-mail, fazendo indicação de leitura e da exposição Luga-

res do Delírio. Além disso, tive oportunidade de conhecê-lo por ocasião do lançamento dos Cadernos Deligny (2018), 

num evento na Casa Jangada em Botafogo/RJ. 
20

 Coletânea de artigos que resultou do “Encontro Internacional Fernand Deligny com, em torno e a partir de tentativas” 

que ocorreu na Faculdade de Direito da PUC/ Rio, nos dias 25, 26 e 27 de agosto 2016. Coletânea está disponível em. 
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clínicas na trajetória de Fernand Deligny” (MENDES, 2017); dias depois, talvez antes, acesso o 

artigo “Os educadores franceses Célestian Freint e Fernand Deligny” (MATOS, 2017). 

Todo esse processo de leitura-escrita-pesquisa retroalimenta o meu fazerpensar enquanto 

professora de “educação especial”. Todo esse deslocamento teórico-prático me provoca, me afeta, 

me causa sabor e angústia de pesquisa! O fato de ler não ler em francês causa-me fissuras...  

contudo, sigo caminhando “com, no entorno e a partir”, pois ele 

 

extraiu de sua convivência de décadas com autistas uma reflexão aguda sobre um modo de 

existência anônimo, assubjetivo, não assujeitado e refratário a toda domesticação simbólica. 

Buscava uma língua sem sujeito, ou uma existência sem linguagem, apoiada no corpo, no 

gesto, no rastro. Levou ao extremo uma meditação sobre o que é um mundo prévio à 

linguagem ou ao sujeito, não no sentido de uma anterioridade cronológica, mas de uma 

existência regida por outra coisa que não aquilo que a linguagem supõe, carrega e implica: 

a vontade e o objetivo, o rendimento e o sentido (PELBART, 2016, p.299). 

 

“Com, no entorno e a partir” de Fernand Deligny:  “ o ponto de ver” e “os sem palavras” … 

 

... chevêtre, nós-aí, nós, anel e ruptura de anel, iniciativa, 

inadvertências. Eis que essas palavras se põe a jogar distintamente, 

lançadas pela mão, assim como a pedra-disco é lançada com o pé 

quando as crianças jogam amarelinhas... 
Fernad Deligny

21 

 

“com, no entorno e partir”  de Fernand Deligny  passei a CartograFiar-me em linhas 

erráticas de uma escrituração imagética, entre Bl_ocos, procurando escrever palavras não ditas; 

procurando dizer o inapreensível aos olhos...  Cada bloco, talvez, oco de uma significação linear e 

convincente, procura dar lugar ao fluir de uma escrita tecida a partir de fugas errantes e de 

percepções fragmentadas...   As crianças do meu entorno de trabalho, para além e para aquém de 

um diagnóstico, me ajudam a repensar o lugar da palavra dentro e fora da instituição: dentro e fora 

da produção da pesquisa-texto...  As imagens produzidas no decorrer de alguns encontros, 

especialmente pelas crianças ditas “autistas”, me chamam para um movimento de subversão do 

saber das palavras e do olhar do observador panóptico... Além disso, o BL_oco de imagens me fez 

experienciar múltiplas possibilidades de pertencimento anônimo, enquanto presença-próxima, tanto 

das crianças, quando dos adultos no contexto dos atendimentos e das oficinas coletivas...   

Acontece que em cada BL_oco, apesar das tentativas de fuga, as palavras, as metáforas e 

toda a gramática permanecem em mim e se espalham por toda a superfície do meu corpoescrevente 

martelando uma questão: como fomentar uma outra escrita acadêmica? (CALLAI; RIBETTO s/d). 

Esta questão se repete no meu pensar-corpo-texto-tese, tal como os movimentos giratórios de um 

peão ou das “pedra-discos, lançadas com o pé, quando as crianças jogam amarelinhas”...  Sabemos 
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que não há uma resposta suficiente e definitiva para tal questão; não há um ponto final e, por isso, 

ela sempre retorna... e, porque não retornar? 

Retornar, a cada vez, a mesma questão para diferenciá-la na escrita e na prática é um dos 

legados delignianos para driblar os sentidos e o significados cristalizados das palavras... Fazer 

proliferar outros sentidos para as palavras já instituídas, por isso Deligny “vai usar palavras 

diferentes e modos diferentes de se referir as mesmas experiências” (MELO, 2017, p.248).  Sim, 

são as palavras que nos constituem; somos as palavras que nos habilitam; somos as vinculações 

afetivas que elas nos proporcionam; com elas podemos fazer confissões de amor e arrependimento...   

Os jogos de palavras possibilitam os códigos, as convenções, as normas.... As palavras 

jogam entre si para criar e delimitar existências... É com elas que estruturamos a linguagem, do qual 

somos herdeiros. Não há um “eu” que se possa “identificar” sem os seus vestígios; são inscritas na 

pele de forma literal e poética... são, em resumo, um modo de operar a escrita-de-si e a leitura do 

mundo. Mas, em qual língua? (outra questão que sempre retorna...). Em qual língua vamos 

expressar a nossa condição de estrangeiros na experiência alheia? Como escrever a intensidade dos 

gorjeios dos pássaros? “... então, em que língua? A pergunta pela língua instala irredutivelmente a 

pergunta pela dimensão de passagem da escrita como experiência... (RIBETTO, 2016, p.63). 

Por isso é sempre válido repetir a pergunta de como fomentar uma outra escrita na produção 

do conhecimento acadêmico: para darmos conta de outros modos de estar no mundo, de ver o 

mundo... Assim, instalo-me “com, no entorno e partir” de Deligny para engendrar num círculo de 

palavras de mim mesmo, que exalam pelo meu corpo.... Primeiro e, ao mesmo tempo, fui me 

inaugurando, sempre outra, nos espaços em branco da tela do computador, nos espaços de folhas de 

cadernos e nos blocos de folhas vegetais; fui traçando e sendo traçada entre pequenos blocos de 

horas; fui surgindo entre blocos de imagens “com, no entorno e a partir” de mim mesma; derreto-

me nos olhares das presenças-próximas em “vacância de palavras”... porque, em muitos momentos, 

não sou eu que me olho: os “sem palavras” me cortam e recortam nas imagens fotográficas. Olho e 

não me reconheço inteira. São pedaços de mim. Pernas. Óculos. Tênis. São partes de um corpo oco 

e, ao mesmo tempo cheio de detalhes: um corpo que se instala entre os BL_ocos... (palavras e frases 

e imagens e toda uma escrituração de restos e fragmentos e pensamentos, ora duplicada, ora 

complementar, ora sem sentido; blocos das minhas próprias experimentações, interpretações e 

pontos de vista...). 

Aqui, encontro uma encruzilhada: não acho palavras suficientes para dizer o olhar que olha, 

mesmo sem querer... Deligny vai me falar que as crianças em “vacância de linguagem”, os “sem 

palavras” tem um “ponto de ver”. Vejam o escreve Marlon Miguem sobre esta questão: 
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 A pesquisa de Deligny, como este não cansa de afirmar, é sobre o ponto de ver e não sobre 

o ponto de vista autista. Esse deslocamento implica no abandono do registro de um sujeito 

que reproduz constantemente a si mesmo em suas obras. Assumir então o ponto de ver 

autista não seria o esforço de traduzir na imagem esse modo de “ver sem querer ver”? 

Graças à imagem, esse ponto não-comunicável da criança autista – esse ponto de ver –, que 

não é completamente experimentável para o espectador, pode aparecer e ser expresso... 

(MIGUEL, 2014, p. 106, grifos meus). meus 

 

 

Fernand Deligny:  “devir-aracniano, uma história...” 

 

“criador de circunstâncias, assim é o educador as 
e debater com todas as inércias. Boa sorte.” 

Fernand Deligny 

Vagabundos Eficazes, 1947
22 

 

Guerrilhar contra o discurso da normalização, registrando situações de aprendizagens 

ínfimas, no contexto do atendimento educacional especializado, envolvendo crianças, jovens e 

adolescentes, “autistas” ou não, descreve, sucintamente, a dimensão coletiva da minha prática 

pedagógica. Assim, o contato com as reflexões de Deligny e os movimentos biográficos da sua 

história-vida, encarnada no que poderíamos dizer, uma pedagogia errante com os “sem palavras” e 

“inadaptados”, foram decisivos na delimitação do meu “objeto” de pesquisa, bem como no advento 

de uma prática-metodológica por tentativas. 

Além disso, o desejo de deslocar-me na escrita, produzindo um material de leitura que 

pudesse ser movimentado de maneira outra, foi se “delineando” com mais “clareza” ...   

O que já era um desejo inicial, com o conceito de rizoma em Deleuze e Guattari (2011), ampliou-se; 

me embolei em tentativas de cartograFiar-me ao sabor das ocasiões, junto ao coletivo da minha 

prática pedagógica... passei a CartograFi-Ar
23

 a teia que produz a aranha; as redes de 

experimentações invisíveis, numa espécie de “performance cartográfica” (PELBART, 2016). 

A experiência de cartografar o vagar do corpo autístico, ou as “linhas de erre”, aponta 

elementos de uma outra língua, escrita por uma “singulière ethnie” (DELIGNY, 1980). Essa etnia 

singular em “vacância de linguagem”, que a literatura médica-psiquiátrica classifica como “autismo 

grave”, é capaz de produzir um espaço na língua, uma vaga, uma fissura que só pode ser preenchida 

por nós, homens-falantes-que-somos... 

A invenção de trilhas pelos espaços institucionalizados, faz com que Fernand Deligny 

“afasta-se cada vez mais nitidamente da atualidade da psiquiatria e da educação especializada. 
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 DELIGNY, 2018, p.126. 
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 As diferentes maneiras de grafar a palavra cartografia surgiu no processo da escrita da Tese ainda para a qualificação. 

Aqui o desejo era destacar as tramas de um movimento porvir...  o FIAR, enquanto cardação de tentativas de registo dos 

ínfimos gestos das crianças-incentivo,  através das imagens fotográficas;  e o AR,  querendo significar a oxigenação dos 

espaços... a abertura para outras possibilidade de ver e olhar o “autismo” . naquela ocasião, referência de trabalho carto-

gráfico ainda estava bem confusa (ainda está) e seguia as pistas cartográficas de outros autores que não Fernand Delig-

ny. 
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Persiste numa língua que desafia a comunicação e os imperativos administrativos e tecnocráticos do 

setor da saúde mental” (TOLEDO, 2015)
24

.  Porque é desse campo, o da saúde mental, que ele se 

recusa de olhar o “autismo”... (ohh, que desejo insano à época; oh que delírio ainda hoje). E, nesse 

quesito, encontrei em Fernand Deligny um parceiro “competente”... “Retirar” o “autismo” de todo o 

saber técnico-psiquiátrico, ainda que seja por suspensão temporária, não é querer menosprezar os 

avanços na área; é, antes, buscar outras possibilidades de dar “voz” aqueles que não nos dirigem 

uma palavra na funcionalidade do discurso oral ou escrito;  é, antes, deixar “olhar” aquele que, em 

muitas situações, não nos olham nos olhos. 

A necessidade vital dos textos de Deligny é fazer florescer uma rede de conexões para, em 

seguida, desfazê-la em diferentes direções:  encruzilhas de um caminho... presença e ausência de 

direção, de projeto, de objetivos para dizer das possibilidade de vida daqueles que eram 

considerados à margem da sociedade. Uma vida-em-pesquisa à deriva, numa certa “escrita-

desvio”
25

.  Assim, o meu encontro com Deligny e com suas tentativas de criar e partilhar um lugar 

com a infância inadaptada, especialmente os autistas considerados intratáveis, interroga 

profundamente o meu ser-professora,  “especialista”, de um Centro de Atendimento Educacional 

Especializado...   

Fernand Deligny, viveu fora do seu tempo... enquanto o saber médico-judiciário-político e 

educacional procurava classificar os que ficavam à margem dos parâmetros “universais”, 

nomeando-os como anormais ou inadaptados, Deligny buscava com-Viver e criar espaços para a 

diferença... 

O conceito de infância inadaptada era impreciso e flexível, se estendia desde o abandonado ou órfão 

ao criminoso. Além disso, poderia caracterizar o deficiente ou a pessoa classificada como anormal, 

a criança em perigo moral ou o delinquente... 

 

se a construção da noção de infância inadaptada teve supostamente  por função unificar o 

problema da infância  e da juventude anormais. Ela manteve a possibilidade de uma 

insuperável divisão: dentro da inadaptabilidade infantil e juvenil era possível identificar um 

extrato reeducável, um extrato criminoso e um extrato irrecuperável (REZENDE , 2016, 

p.51). 

                 

 

Certamente uma interrogação radical , visto que muitos dos colaboradores de Deligny para 

organizar atividades educativas, recreativas e esportivas não eram professores / educadores, mas 

“vigias – operários desempregados da indústria têxtil, eletricistas, antigos detentos” (DELIGNY. 

2018).  Com isso quero dizer que minha pesquisa “com, no entorno e a partir” de Deligny 

                                                 
24

 TOLEDO. Sandra A. Prefácio para Edição Francesa. In: O Aracniano e Outros Textos. 
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 MELO. Thalita. A escrita-desvio de Fernand Deligny. In: Caderno Deligny. Vol. I/nº I, janeiro de 2018.   Disponível 

em: < http://cadernosdeligny.jur.puc-rio.br/index.php/CadernosDeligny > acessado em janeiro de 2018; pp. 34-43. 
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configura-se como um ato radical de interrogação que desaloja e corporifica, ao mesmo tempo e 

de múltiplas maneiras, tudo o que me é dado como real...  um ato revolucionário, que  coloca em 

xeque o humano-que-nós-somos: o ser consciente de ser...  Logo, a escrita que surge dessa 

pesquisa-experimentação não é outra coisa senão uma simples e intensa vontade de “raconter une 

historie”
26

... 

Uma história, posto que se trata das minhas re-apropriações de um certo arcabouço teórico-

metodológico-prático; uma história atravessada por deslocamentos, fluxos, linhas e novelos que 

estão emaranhados numa certa teia... Teia de uma aranha, tecida nas bordas de um AventuAr que é 

só meu. Sendo assim, trata-se de uma história CartograFiada nas redes e nas capturas de um jogo 

do exist-Ir, geograficamente e historicamente localizável; Sendo assim, trata-se de jogos e 

im@gens criadas ao acaso, no cotidiano e nas brechas de uma instituição não formal de ensino; do 

acaso, entrelaço diferentes Trampolinagens e Trapaçarias do Olhar
27

, que passam a compor uma 

certa cartografia:  ponto de ver e  ponto de vista = cartografia do olhar)... 

Mas, há uma aflição e uma angústia que permanece no meu olho do furacão: como escrever 

uma história-tese cujas crianças-incentivo (o cerne da pesquisa) são o pré-texto, o dentro-texto e o 

fora-texto¿ A história é minha e é delas?  Sendo assim, tratar-se-ia da minha história, atadas em 

outras histórias¿  Talvez e, só talvez, pudesse pensar em uma história de textos mobiles? 

 
Textos são fantasias puras. Recriações. Releituras. Reescrituras. Recriação de sonhos sobre 

sonhos. Fascinações. Obsessões. Junturas. Colagens, Recortes. Remontagens. Patchworks. 

Puzzles. Palimpsestos. (CORAZZA, 2008, p. 178) 
28

. 

 

 

O que quero dizer é que, com o nascimento dos BL_OCOS mobiles, a Tese surge em devir-

aracniano e encarna, agora, na grande rede... os textos-im@gens  surgem como uma montagem e se 

localizam entre os rastros e os mistérios das minhas experiências; de uma história em particular, 

com uma certa equipe de trabalho e com algumas crianças-incentivo que habitam, por pequenos 

lapsos de tempo, a tal história, em tal espaço... de tão infinitesimal que é a história, ela aparece 

como um ponto... 
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 DELIGNY, 2007, p.235. Les Enfants ont des Oreilles. Este livro não consta na bibliografia porque andei com minhas 

patas. Não devorei na leitura, apenas retirei esse fragmento... 
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 Palavras em negrito nesta página e nas próximas páginas surgiram durante a pesquisa e estão no texto da minha quali-

ficação, sob o título: devir-aracniano, trampolinagens e trapaçarias do olhar num centro de atendimento educacional 

especializado; na ocasião quis destacar  palavras que se entrelaçavam na minha escrita-prática: a busca recorrente de 

oxigenar a nossa prática pedagógica; repensar o que é o atendimento educacional especializado; ou seja, me engajar no 

processo de doutoramento foi uma possibilidade de respirar e se aventurAr em outros “ares”;  de me fazer exist-Ir de 

outras maneiras para as crianças, seus familiares e professores na escola comum, assim como os profissionais da equipe 

que aqui eu represento. 
28

 Depois da palavra mobile em itálico, Sandra Corazza escreve o trecho transcrito.  CORAZZA. Sandra. Os cantos de 

Fouror, 2008, p.178. 
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Um ponto, que parece uma gotícula que formará a teia... Uma multiplicidades de pontos geram, sem 

ninguém perceber, uma pequena rede, que logo se desfaz... 

 

...  assim, mais do que um ponto em comum, encontro em Deligny uma corrente elétrica de 

intensidades e fruições.... Para meu desespanto, sua história passa a ser a inspiração de um pensar-

pesquisar em mim; os pontos que vou juntando para operar sua vida-obra-texto vai ganhando força 

e centralidade, contudo também vou ficando desabida e embrulhada de atravessamentos:   

 

assim falaria o aracniano se ele fosse sábio, o que, tudo indica, ele absolutamente não é. O 

único acesso que a consciência pode ter ao aracniano é atravessá-lo. Como um bólido que 

toma por bom senso o sentido de sua trajetória que, sentido, não tem nenhum... o aracniano 

é dotado de uma maleabilidade, de uma destreza, de uma virtuosidade, de uma capacidade 

de iniciativa que reconcilia um pouco com o que seria dessa nossa espécie. Seria é um 

modo condicional.... (DELIGNY, 2015, p.94, grifos do autor). 

 

O  pensamento em devir-aracniano, baseado na movimentação das crianças “autistas”, é 

cartografado por Deligny e seus colaboradores e é registrado por ele, de maneira veemente: 

 

na França, após dez anos de sua morte se retomam as investigações e os estudos sobre sua 

obra. A partir de 2007, a editora francesa L’Arachnéen, publica um volume com algumas 

obras e reedita outras. Seu trabalho, dito de maneira mais justa, o trabalho do grupo 

‘aracniano’ é registrado pela experiência de ensaísta, de poeta, de escritor e de cineasta. Sua 

obra é composta de (20) livros entre 1944 a 2005, setenta e dois (72) textos e artigos entre 

1933 a 2007 e ainda, no final dos anos 60, dirigiu um filme sobre o tema do cotidiano 

‘aracniano’, com o título Moindre geste. (MATOS, 2017, p.2236).   

 

As contribuições do trabalho pedagógico aracniano de Fernand Deligny e o uso da 

cartografia como procedimento didático-metodológico ainda é pouco explorado e faz emergir um 

espaço comum Dessa maneira seu trabalho ganha centralidade extemporânea, seu “alcance 

extrapola em muito os autistas, a clínica, e diz respeito às urgências do pensamento e do presente...” 

(PELBART 2016, p.320). 

Fernand Deligny é, em “resumo”, uma história: uma história menor, na contramão da 

Grande História: seu maior temor é inventar uma língua que torne as redes aracnianas úteis...  suas 

tentativas, práticas-teóricas-escritas, buscam escapar das convicções enraizadas, de todos os 

“ismos” que convocam unanimidade (DELIGNY, 1980)
29

 

Escapar dos sentidos e significados da linguagem institucionalizada é saída que Deligny 

assume como prática de uma história de vida.  Sua atuação não foi isolada do seu contexto 

histórico-político, mas se diferenciou de seus contemporâneos da chamada “escola nova”.  Desde 

do início do seu trabalho no pós-guerra, como professor primário ele rejeitava/ burlava  as noções 
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de produtividade, efetividade, normatividade (REZENDE, 2016). Ou seja, ele não se cansava de 

fugir de confrontos ideológicos polarizados, de modelos pré-estabelecidos e dos lugares definidos; 

não se cansava de lutar contra toda “pedra de base” que sustenta e justifica o “apetite do controle” 

social...   

Para ele o educador era uma espécie de criador de circunstâncias e deveria ter a função de se 

esquivar das lógicas estabelecidas pelas regras escolares redimensionando-as, por exemplo, com a 

história  de “ um banco que perdeu os seus pés”
30

 

  
... não tenhamos medo de palavras. Eu deixava ir: ‘era uma vez um banco que havia perdi-

do os pés’. Acontecia que o garoto olhava aquilo que ele havia traçado, estupefato. Entre os 

alunos alguns, imediatamente, pensavam: “Um banco? ELE é capaz de desenhar um banco? 

Não é um banco’ ... eu não dizia: ‘o que você vê nesse desenho?’. Eu contava: ’Era uma 

vez um banco que havia perdido as quatro patas’” (DELIGNY, 2007, p.353. apud RE-

ZENDE, 2016, p.83). 

 

Contar uma história é, então, a primeira tentativa de Fernand Deligny para “criar outro lugar 

para a função do educador, permitir outros lugares para as crianças definidas desde sempre pela 

marca da insuficiência, da inadequação, da defasagem” (REZENDE, 2016, p.81). 

 

O homem dono do nome balão 

 

Era uma vez um nome difícil de descrever... o dono dele nasceu no ano de 1913 em Bergues, 

na França. Mesmo antes de abrir os olhos a já o carregava... durante a primeira grande guerra 

mundial, o nome e seu dono circularam ao sabor das questões sócio-familiares... Na juventude eles 

recusaram-se a prestar serviço militar (ELES, o nome e seu dono)... 

Os ventos sopravam para todos os lados e o dono do nome verteu-se num adulto sem 

nenhuma entidade, gostava de ficar à deriva... a certa altura assume não apego a este vocábulo... 

dizia ele : “gostaria às vezes, que ele fosse algo dirigível; acontece que se assemelha antes a um 

balão, um tanto quanto inflado por convicções de quem o evoca”... 

Isso acontecia porque o homem e seu nome não queriam ser donos de nada; passavam ao 

lado e ao largo de grandes correntes, não tinham os “desejos de obediência servil, de conformismo 

flácido e de moralismo de meia-tigela”... 

Este homem-dono-do-nome-balão passa a se associar à movimentos alternativos e anti-

institucionais... preferia viver “sob o signo da aranha”...  Como aranha era também um poeta... e um 
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professor... e um filósofo... e um sábio, isso ele era certamente, apesar de enigmaticamente 

vagabundo... (bom, isso era que os outros diziam sobre ELE)... 

Seu nome vagabundeava, experimentando trajetos de vagar... adorava escrever e traçar e 

pensar outras formas de escrita... adorava contar histórias fora das lógicas conhecidas... invenciona-

se. Ele era, talvez, um cientista... um experimentador.... um educador criativo... um militante... isso 

sim, mas não só... era homem sem convicções, um cartógrafo de linhas, mapas e traços... em seu 

entorno pessoas traçavam e vagavam experimentando uma língua outra... Certamente, o nome e seu 

dono e outras pessoas descartadas para o vento viviam de um outro modo... Eles eram, também, 

artesões: teciam redes de linhas erráticas - e, faziam filmes, mas não eram cineastas... Suas ideias 

eram anárquicas (ou anarquistas), embora eles se definissem como comunistas, guerrilheiros não-

violentos. 

Às vezes, o nome-balão era levado para uma vida independente; flutuava, partia e não 

retornava – só os seus ecos retornavam pela boca dos outros. Um nome extravagante assim 

assustava até seu próprio dono. O homem, dono do nome, tentava escapar das reverberações úteis 

que lhe atribuíam... ele até escrevia seu próprio nome, mas insistia em se manter suspenso devido às 

convicções dos outros. E homem, dono do nome, queria que o seu nome fosse uma entidade 

minúscula... 

O homem dono do nome-balão era um órfão de guerra, seu pai havia morrido em combate 

(ou pelo menos foi dado como desaparecido, e desapareceu). Ele cresceu sendo cuidado pelo avô 

materno que o alfabetizou. Todos queriam que ele seguisse a carreira militar como seu pai, mas o 

dono do nome preferiu estudar filosofia e psicologia... Só preferiu, os ventos o levaram para outros 

lados (... abandonou os cursos acadêmicos para se aventurar como redator de uma revista; o cinema 

e as casa de cafés eram lugares onde o nome gostava de ir, quando estava na sua cidade). 

Mas, o contexto em que vivia começam a mudar. Os fascistas aparecerem nas ruas, há brigas 

e embates entre pessoas tinham pensamentos diferentes. Após um desses confrontos, inscreveu-se 

na Juventude Comunista e seguiu para o movimento estudantil da Universidade. Mas a ameaça da 

guerra não o poupou e acabou indo parar na Escola Militar de Paris. O homem, dono do nome-balão,  

arranja um emprego de professor substituto numa escola primária. Sua forma de dar aulas era muito 

diferente de tudo o que aquelas crianças conheciam como aula e escola. Ele não usava cadernos e as 

aulas eram ao ar livre – passeios no bosque de Vincennes – além dos jogos de mímica e da invenção 

de histórias. Não ficou muito tempo nas escolas primárias. Recebeu um convite para trabalhar no 

Instituto Médico-Pedagógico, no Asilo de Armentières, (local que fora rebatizado -era Hospital 

Psiquiátrico) – um centro nacional de excelência à época).  Aí vem a guerra, a segunda guerra, 

capturam o balão e mandam seu dono lutar na Holanda. Mas a França é invadida pelos alemães que 

agora dominam tudo.... 
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Com o fim da guerra eles, (o nome e seu dono), encontram uma militante comunista que o 

convida para trabalhar no Centro laico dos albergues da juventude em Paris, como diretor regional 

do Trabalho e Cultura. O homem e sua amiga organizam exibição e debates de filmes... nesse 

momento o homem conhece um crítico de cinema (André Bazin) e um cineasta-documentarista 

(Chris Marker). 

O balão leva o nome e seu dono para outros territórios, surgem outras paixões...! O encontro 

com outro comunista (Henri Wallon) fortalece e amplia associações de trabalho para apoiar redes de 

atendimento à “adolescente delinquentes” e “inadaptados” à vida social. Com ajuda de militantes da 

educação popular, personalidades médicas e psiquiátricas e dos albergues da juventude eles (o 

nome-balão e seus amigos) preparam a uma tentativa de cura livre: a Grande Cordée  - (projeto que 

foi gestado no Laboratório de psicobiologia da infância, que o psicólogo-educador comunista 

famoso dirigia)... Esse projeto recebeu 134 adolescente e funcionou até início dos anos 60, quando 

acaba por falta de dinheiro e/ou incentivo de verbas públicas... 

O homem dono do nome-balão tenta fazer um filme sobre a experiência da Grande Cordée, 

consegue filmar algumas sequências.  Quando o nome-balão participa da criação desta instituição 

ele já havia escritos algumas páginas de textos publicáveis em livros. O terceiro deles, “Os 

Vagabundos Eficazes”, impressiona um nome famoso apaixonado por cinema: François Truffautt – 

(que segundo a lenda fora resgatado aos 13 anos pelo dono do balão, em uma dessas “casas de 

acolhimento”, por fugir da escola para ir ao cinema. O Truffaut-menino-vagabundo conheceu André 

Bazin na juventude).... o dono do nome balão é surpreendido com um carta de Bazin, que diz estar 

impressionado com a forma como escrevera e tomara “partido da vagabundagem”. As 

correspondências se estendem por longos anos... no entremeio desses anos o livro e as conversas, 

talvez, tenham influenciado o roteiro de um filme: “Os Incompreendidos” ... 

Outros nomes e correspondências e filmagens e composições de trabalhos ao ar livre 

surgiam: Yves G. e o filme Le Moindre Geste  - e traços e desenhos e cabras e bichos-da-seda... e 

barulhos de chuva e galhos... e outros nomes: Josée Manenti... Guy Aubert... 

......   

Os ventos sopram, homem dono do nome-balão é convidado por um tal de Félix Guattari e  

outra tal Jean Oury para integrar a equipe de La Borde. E é lá que ele conhece o menino-que-

ninguém-quer-conhecer: um garoto autista, que não fala e que ninguém queria cuidar ou se 

responsabilizar por seus cuidados.... nesse lugar o nome balão escreve.... no outro também escrevia... 

e contava histórias...e tenta se preservar, da melhor maneira possível, do jargão “tudo é 

linguagem”...  cria um clube de cinema e projeta filmes militantes... 

O homem dono do nome-balão larga La Borde e vai morar em Gourgas – emprestada por 

seu amigo Félix – e a transforma num lugar num de encontro de intelectuais e militantes de 
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esquerda. É aí que ele elabora os princípios de uma Rede de Acolhimento para crianças autistas. 

Recusa convites de participar do “maio de 68” e se manda para as montanhas com o menino-que-

ninguém-quer-conhecer. 

Com o menino-que-ninguém-quer-conhecer, o homem dono do nome-balão, passa a 

conviver de uma forma um tanto primitiva... junto à natureza e a todas as experimentações que 

fossem possíveis para repensar o homem-que-se-tornou... 

Lá nas montanhas numa propriedade abandonada e em estado precário, com barracões 

úmidos, um tanto podres e abertos aos quatro ventos, foi criando-se uma comunidade dos “sem-

palavras”, de pessoas que buscavam uma língua outra.... outros modos de existir e de conviver 

surgem; assim como outras maneiras de pensar sobre o humano e suas formas de registrar o mundo 

no seu entorno... 

.... 

O homem dono do nome-balão acreditava na liberdade e dizia que “temos que admitir que a 

liberdade de nadar não quer dizer grande coisa se não há água”.   

Uma dia, os ventos param de uivar e uma pequena nota no jornal da notícia de seu 

falecimento. 

 

............................................... 

 

Fernand Deligny: Um homem desprendido do seu nome...um nome desprendido do seu vocábulo 

 

A Caridade, a Justiça,    

a Democracia, a Liberdade    

são entidades maiúsculas, e meu nome, 

dentre outros, inumeráveis uma entidade minúscula... 

Fernand Deligny    

 

 

 

Fernand Deligny (1913-1996), nasceu e viveu na França ao sabor da existência. Seu modo 

de ser é dado ao acaso e as esquivas. Conviver por décadas com crianças, adolescentes e adultos 

considerados inapropriadas ao convívio social faz com que busque, de maneira reiterada, desvios a 

todo projeto pensado... Brincante de linhas, desde a mais tenra idade, foi artesão de redes e, ao 

mesmo tempo, sabedor que elas se constituem e se desfazem independente de um querer:  “a rede 

não é a solução, mas um fenômeno constante, uma necessidade vital”
31

.   

A atração por trajetos de vagar desobrigava-o de ser um homem das multidões e da grande 

História. Buscava nas linhas de errância, nas linhas costumeiras e nos pequenos gestos, novas 
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circunstâncias de uma vida em comum.  Em sua trajetória
32

 profissional transitou em escolas, 

hospitais psiquiátricos, asilos e centros de triagem e reabilitação. Vivenciou desde a lógica da 

internação vitalícia, até as políticas de reinserção educacional e laboral do pós-guerra. As regras 

instituídas pela institucionalização do Estado, faz com que Deligny busque, nas brechas e nos 

espaços vazios de dentro mesmo, campos de ação para repensar as práticas hegemônicas e os 

protocolos universais... Tal percurso o levou a tomadas de posição radical no que concerne aos 

diagnósticos de inadaptação e o seu tratamento. Definiu-se como “um homem sem convicções”
33

. 

Não queria convencer ninguém, tão pouco transmitir algo... Desde sempre recusa qualquer tipo de 

definição, era refratário a assumir o papel do mestre detentor de todo o saber. Trata-se, antes, de um 

contraventor das hierarquias, avesso às psicopatias e aos lugares fixos, especialmente aqueles 

criados pelo poder da linguagem...    

Como professor de classe especial no pós-guerra, por exemplo, não poupa críticas a 

educadores acomodados no “para não... fazer tal coisa para que não dê errado, exigir tal coisa para 

que o aluno não fique atrasado, proibir tal comportamento para que não haja confusão em sala… o 

espaço da escola funcionando como uma antecipação negativa da vida.” (RESENDE, 2016, p. 81). 

Trata-se, portanto, de um educador inabitual; de um educador que buscava burlar as regras, dentro 

das regras para fazer surgir o inusitado de uma ocasião... 

 

Fernand Deligny  a imagem e o mínimo gesto 

 
 

Ele tinha, então, doze anos / em 1967 / Invivível, é verdade / por causa dos danos/ por causa 

dos vizinhos/ por causa de tudo aquilo que a gente pode se dizer/ por causa de tudo aquilo 

que pode ser dito/ e depois nada a fazer/ 

Eles disseram claramente/ incurável/ insuportável/ invivível/ incurável/ 

então a sociedade previu tudo… 

Fernand Deligny 

 

 

A partir do final da década de 1960 Fernand Deligny se instala na região de Cévennes, sul da 

França, onde encontra local propício para criação de uma rede de convivência não institucionalizada 

(RESENDE, 2016). Segundo Marlon Miguel (2015), em Cévennes houve um engajamento coletivo 

para compartilhar “lugares de existência”. Na comunidade, quase primitiva, instaurada ao redor de 

Fernand Deligny e seus colaboradores, trama-se uma rede de espaços de acolhimento e de 
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 Além de professor primário de classe especial, Deligny foi diretor do primeiro Centro de Observação e Triagem do 

Norte (COT), lugar aberto para foragidos e refugiados, numa perspectiva sócio-jurídica; trabalhou na “La Gande 

Cordée,”  associação presidida por Henri Wallon, que acolhia jovens ditos delinquentes; e ainda fez parte da equipe 

clínica de La Borde, a convite de Jean Oury e Félix Guattari. (RESENDE, 2016). 
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 DELIGNY, F. O Homem sem convicções. In: AO LARGO. Disponível em: < https://www.maxwell.vrac.puc-
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investigação a partir de uma prática: habitar o espaço e “criar uma vida comum com crianças 

atingidas por um autismo profundo, a maior parte incapaz de falar” (idem, p.59). 

Fernand Deligny, um educador inadaptado às regras de funcionamento institucionais, passa a 

repensar os modos de internar, tratar ou readaptar as crianças ditas anormais; não lhe parecia mais 

natural semelhantizar [semblabiliser] o outro pelos critérios projetados pelo discurso da norma e da 

produtividade econômica. Especialmente depois do seu encontro Yves e Janmari, considerados 

autistas profundos, Deligny percorre tentativas de fazer emergir vida para aqueles que eram 

considerados o resto; percorre grandes e pequenas tentativas de perfurar o cotidiano das instituições, 

endurecidos pela grande História. Através dos mínimos gestos de Yves
34

, Deligny procura dar a ver 

o emaranhado de linhas que nos atravessa, muitas vezes difusa, confusa, desfocada, noturna; bem 

como uma maneira de reagir às imagens produzidas com, a partir e no entorno de uma criança 

“autista”: “tal como o discurso de Yves que não significa um conteúdo preciso – não há 

intencionalidade em suas palavras -, as imagens não representam algo fora delas mesmas. Por isso 

Deligny falará de uma ‘imagem autista’, imagem que não diz nada, que reenvia a si mesma.” 

(MIGUEL, 2014, p. 103). 

Para Peter Pál Pelbart, a experiência com crianças autistas permitiu a Deligny pensar em 

“um mundo prévio à linguagem ou ao sujeito, não no sentido de uma anterioridade cronológica, 

mas de uma existência regida por outra coisa que não aquilo que a linguagem supõe, carrega e 

implica: a vontade e o objetivo, o rendimento e o sentido” (2016, p.299).  As tentativas de Deligny 

são, portanto, uma maneira de fazer circular o inusitado a partir de um “modo de existência outro”.  

Um modo de ser “aracnídeo”, ou seja, o que estrutura o ser humano é, antes de tudo, a potência de 

se estabelecer relações, independente da palavra. Para ele, portanto, o modo de ser autístico não é 

 

como uma doença a ser tratada e curada, mas como um ponto de vista sobre a vida e a linguagem, ou 

ainda  como uma etnia singular, Deligny dá um passo, de fato, muitos, para fora e além das linhas de 

segmentaridade dura do falo-logo-etnocentrismo,  e estabelece novas ontologias que reformulam a 

própria noção de vida, em cujos termos a dicotomia entre humanos e extra humanos,  fala e escrita, e 

em suma, arte e vida são problematizadas (FRANT, 2018, p. 45). 

 

A força do pensamento de Fernand Deligny para se pensar o modo de ser autístico está, 

justamente, no fato de que ele faz uma crítica à linguagem que enclausura o “sujeito” num único 

modo de existir, classificando-o com critérios universais de comportamentos. Além disso, a 

assunção dos mínimos gestos na linguagem é uma poderosa ferramenta para desconstruir o poder do 

discurso. Reconhece a importância da linguagem para estabelecer, inclusive na escrita, linhas de 

errâncias, contudo, passa sua vida a construir maneiras de desviar-se da linguagem essencialmente 

utilitária, que a tudo compreende, nomeia e classifica. Como dizer, por exemplo, dos motivos pelos 
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 Ver Le Moindre Geste ou a Infância em Cevennes por volta de 1960. Marlon Miguel. 2014. 
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quais Janmari batia incessantemente sua cabeça na parede. Para crianças como Janmari, dominar os 

instintos e, portanto, todas afecções do corpo racional-linguístico seria o único objetivo de vida? 

Acreditamos que Fernand Deligny nos alerta para o fato de que há sempre suposições e 

interpretações de algo que não podemos controlar e que não sabemos responder: o que de fato 

significa “ser autista”; o que nos torna humano para além e para aquém da linguagem? 

Ora, sabemos que a resposta para tais questões seguirá seu curso de acordo com o contexto 

histórico, com a filiação epistemológica e com os parâmetros técnicos-científicos. No entanto, 

sabemos também das barbáries que somos capazes de fazer para excluir o humano diagnosticado 

como “homem
35

” deficiente, psicótico, delinquente, estrangeiro, etc. Para Deligny o indivíduo 

“anormal”, e o modo de ser autístico por excelência, colocaria em xeque o homem-que-nós-somos:  

produto de uma longa domesticação simbólica e de dominação daquilo que é inato; somos produto e 

produtor de uma história do sujeito que será sempre lacunar e vacilante (DELIGNY 2015). Assim, 

temos que aprender a ver, por entre essas lacunas, as possibilidades de suspender todo o projeto 

pensado em prol das tentativas, ainda que temporárias, de rearranjar espaços e discursos ... 

 

AVENTURAR... 

 

 

“É noite…. Uma sede está em mim, insaciada e insaciável que busca erguer 

a voz. 

Um desejo de amor vive em mim, um desejo que fala  a linguagem do 

amor..” 

Nietzsche36 

 

É noite... 

 

 

É noite, saio de casa rumo à estação de trem para um encontro acadêmico-dinâmico, criador, 

inusitado, primitivo e, para muitos, desestruturante. O que move o instante antes do início - do 

processo de doutoramento -  foi o desejo de me tocar e me arrepiar e tecer redes com o meu 

cotidiano, questionando-o...  Após alguns milésimos de segundos, permeado por quilômetros 

incalculáveis, percebo que não estou sozinha... Vejo-me cercada de burburinhos, de gritos asfálticos 

e de uma multiplicidade de sons indiscerníveis; entre uma estação e outra percebo risadas, barulho 

de água corrente, árvores uivantes, zunidos de dálias, margaridas e de insetos. Quando desembarco 

em uma das estações vejo uma estátua. Ela carrega uma placa nas mãos  com os seguintes dizeres: 
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 Deligny faz uma diferenciação entre as palavras homem e humano. O homem é assediado pelo  poder da linguagem e 

da representação. A noção de humano carregaria em si algo anterior a nossa entrada no mundo simbólico. 
36

 trechos de “Noturno” de Nietzsche, em Assim falou Zaratustra. 
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encontrar como pesquisar é auscultar questões em torno do que é real, virtual, imaginário ou 

simbólico; é permanecer entre a ciência e a ficção, a arte e a vida... 

Se a estátua fosse minha escreveria: encontrar é desejar o inusitado para fraturar 

representações; é questionar uma infinidade de injustiças cognitivas e sociais; é duvidar das 

soluções universais; é confabular com as próprias aventuras de leitura e da escrituração de si; é 

operar com o inusitado das questões sem respostas; é o próprio encontro em travessia; é navegar de 

jangada e fazer barricada de livros; é rabiscar papeis na tentativa de apreender olhares e 

movimentos do corpo; é instalar verdades infantis, tão verdadeiras quanto inusitadas... é Criar 

Invencionices do olhar e do escutar e do caminhar e do ler e do escrever e do pensar... 

Depois de ficar alguns minutos ali, vendo meu pensamento esvoaçar de mim com aquelas 

palavras, escuto vozes a impulsionar minhas intenções de pesquisa; escuto aventuras por vir e 

percebo metamorfoses súbitas; escuto batidas de dedos no teclado e resolvo abrir um diário, que 

está ao alcance de minhas mãos. Entre suas páginas, posso ler o sublinhado dias antes: 

 

acho que foi eu que mudei: é a solução mais simples. A mais desagradável também. Mas 

enfim tenho que reconhecer que sou sujeito a essas transformações. O que acontece é que 

penso muito raramente; então uma infinidade de pequenas metamorfoses se acumulam em 

mim, sem que eu me dê conta, e aí, um belo dia, ocorre uma verdadeira revolução. Foi isso 

que deu a minha vida esse aspecto vacilante, incoerente (SARTRE, 2015 p.14)
37

. 

 

 

Escuto vozes e movimentos de ciscos do meu pensamento. Revejo-me por entre as veredas 

de uma pedagogia da pergunta, que também pode ser pensada como pedagogia da encruzilhada e, 

mais adiante, como pedagogia aracniana: aquela que se apodera da ocasião e se reveste de 

encontros; que busca na escrita e nas imagens outras formas  invencionar-se. Tal pedagogia 

apodera-se de um projeto estético-político-ético-epistemológico-educativo com a finalidade de agir 

por tentativas; de produzir afetações a partir de uma metodologia incriada e não colonizada; uma 

metodologia, nos termos delignianos, que seja capaz de vagar à maneira dos cupins ao construir  

suas colônias ou, especialmente, das aranhas ao tecer suas teias: 

 

[...] falar de teia faz pensar em tela. Onde está o quadro antes de ser feito? [...] foi essa 

mesma pergunta que me fiz a propósito da teia de aranha: onde ela está, e sob que forma, 

antes de ser tecida? Teia e tela têm um artesão, é fácil demais suspeitar que cada aranha 

encerra em seu foro interior o projeto de pôr-se à obra na primeira ocasião (DELIGNY, 

2015, p.23). 
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 A náusea é um romance escrito na forma de diário em que Sartre enfoca o “conceito”, título da obra, em paralelo com 

certas proposições filosóficas do existencialismo. Podemos existir longe das angústias/náuseas que o ser-consciente-de-

ser nos impõe? Como fugir da angústia de saber que “o que resta de real em mim é a existência que se sente existir”? 

Estamos presos, atados aos nossos pensamentos que nos reconduz, a todo momento, a nós mesmos...    
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Mais do que intenções de pesquisa-em-teia, dentro de um certo campo problemático 

(“autismo”), estou falando das vivências que me constituíram antes, durante e depois da minha 

vinculação ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal Fluminense.  

Trata-se das entranhas do meu cotidiano de professora em formação, num Centro de Atendimento 

Educacional Especializado. Professora-pesquisadora. Difícil de me separar de mim. Contudo, caso 

se queira, em qualquer situação, trata-se de um processo de AVENTURAR-me em encontros 

pedagógicos subversivos com crianças, jovens e adolescente que frequentam o CAEE/Sul no contra 

turno escolar
38

. É preciso dizer que só foi possível conjugar encontros tão inusitados e inquietantes 

porque são tecidos por uma equipe de vagabundas eficazes
39

, apesar de serem “professoras 

especialistas”. Elas são mestres na arte da subversão, quando subverter é fomentar e sustentar uma 

comunidade da diferença, da singularidade, do múltiplo 

Além disso, os encontros tornaram-se blocos de textos e imagens e sons e risada e,e,e,e,ee,.. 

ao fim e ao cabo, todo o conjunto da obra-tese-encontro assume a metáfora do noturno. A noite 

torna-se um espaçotempo expansivo e criador da vida-arte, sem as limitações do já conhecido, do já 

pensado pela luminosidade da razão, que a tudo revela e desencanta. Como nos diria Nietzsche, 

todo "crescer e devir no reino da arte tem que acontecer numa noite profunda." Por outro lado, 

sendo noite ou sendo dia, trata-se de assumir uma postura investigativa-Viva, de entrar no jogo do 

estranhamento, do deslocamento e da produção de conhecimento com o outro... De qualquer 

maneira, em qualquer situação, trata-se de viver a escrita, trata-se de escrever-me...   

Mas, para além e para aquém da palavra, do signo ou do significante a que eu venha 

escolher para compor o meu corpoescrevente, a Tese que ora se avoluma sob o título Cartografias 

do olhar: devir-aracniano, autismo e Fernand Deligny não emerge apenas da escrita... tão pouco de 

uma escrita textual tradicional e alinhavada... A escrita-experiência é acompanhada por uma 

escrileitura (CORAZZA, 2010) entrecortada por desvios, corpo-tese-escrito: BL_OCOS... 

Os encontros experienciados por mim, especialmente ao logo do biênio 2018/2019, inspiram 

e evocam a escrituração desta Tese, buscando uma maneira outra de esta-registar com crianças 

“autistas” com comportamentos comunicativos não-verbais, especialmente a partir da trajetória e da 

potência teórico-prática de Fernand Deligny (1913-1996). São encontros com o texto e com o meu 

corpo e que se aventuram em BL_OCOS. A maioria desses bl_ocos configuram-se como um 

PONTO DE VISTA; há momentos que permito emergir um PONTO DE VER de algumas das 

crianças “acompanhadas” pela pesquisa, chamadas de “autistas” por convenção... Cada bl_oco 

                                                 
38

 Atendimento educacional especializado é oferecido no contra turno e escolar. Público alvo desse atendimento são 

aquelas crianças, jovens que são “preenchida” por  laudos médicos; que perambulam por alguma “hipótese diagnóstica” 

que se enquadre em uma das “situações” descritas no Catálogo Internacional de Doenças (CID-10) ou do DSM (V); 

crianças que, geralmente, habitam um único lugar na sala de aula regular: a fila dos que não sabem ler e escrever da 

maneira convenciona...   
39

 Ver Fernand Deligny 2018. 

Vagabundos eficazes 

“educadores de presença 

leve, provocadores de 

alegria, sempre prontos a 

remodelar bolas de argila, 

vagabundos eficazes 

maravilhados pela infância. 

Esperança” 

Fernand Deligny, 1947 
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ganha e perde uma certa consistência; cada bl_oco não é um ajuntamento de forças, antes é uma 

maquinação de tentativas, uma resistência às formas tradicionais de fazer pesquisa... 

Façanha inusitada, posto que não haveriam folhas em branco o suficiente para registar a 

intensidade expressiva de mínimos e grandiosos gestos; de sorrisos e lágrimas; de gritos e 

palpitações de alegria, de choro, de idas e vindas, linhas e retas e bordas e círculos... daí as 

imagens... (quanto falta a palavra, qual linguagem, qual comunicação?)... Muitas vezes me 

perguntei, quem conseguirá ler o BL_OCO da Tese que foi inspirado por crianças autistas que não 

fazem uso dos códigos alfabéticos, gramaticais ou lexicais? Quem conseguirá ver as imagens sem 

procurar estruturas nominais e adverbiais identificatórias? Quem se deixará afetar, abrindo mão de 

entender, interpretar ou julgar?    

Para mim, antecipo, cada BL_OCO é o todo da minha parte e a parte do meu todo; é a 

extensão do meu corpoescrevente feito de uma linguagem incerta e incriada; é um olhar 

extremamente potente para encruzilhar-me; é o remexer do meu corpo-sem-órgãos; é o embaralhar 

os meus eixos temporais e espaciais... Há, ali, não uma sucessão de cronos, mas uma intensidade de 

movimentos infinitos. No entanto, o PONTO DE VER, sendo a expressão de uma outra ordem, está 

para além e para aquém do PONTO DE VISTA.... ambos se conjugam numa certa cartografia do 

olhar em reticências... (quando as possibilidades tendem ao infinito...) 

 

Noturno 

 

A pesquisadora-obreira-artista-educadora, que vaga pela escuridão da noite não pretende 

tornar tudo iluminado, compreensível, interpretado como quer o projeto do homem-que-nós-somos... 

(DELIGNY, 2015). Ela acredita que a visão diurna, do sujeito cartesiano e bem estruturado, deve 

dar espaço ao esboço do olhar... A pesquisadora-obreira-artista-educadora-aracniana  não quer saber 

o que está atrás ou na frente do “véu de maia”.... o que ela quer, é buscar alternativas difusas e 

disformes para aquilo que ela não sabe... mas que ela vive...  Esboço do olhar:  um ponto de vista, 

dentro uma multiplicidade de opções... 

 

********* 

 

Durante as incontáveis EScriTaAventuras noturnas, sem saber para onde ir ou a que bl_oco 

me agarrar, começo a escutAr zangões atarefados: “insisto que isso tudo é um não-senso! Não 

sabemos o caminho certo A SEGUIR, nem mesmo se há algum trajeto seguro… e ninguém 

sabe nos dizer se as construções Aracnianas existem mesmo…”   Estas palavras causam um 

reboliço no meus pés sujos de pedras, desejosos em vagar ora por vielas, ora por encruzilhadas, ora 
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por entre densos matagais...  Ainda hoje vejo bandos inteiros retrocederem às suas moradias por não 

acreditarem no processo mesmo da travessia... “Devem estar saciados de algazarras ou 

embriagados de luz”, penso com frequência... Voando ao meu redor, orquestrando uma melodia 

singela, um vaga-lume passa a fazer parte do meu corpo insignificante, mas eufórico…lusco-fusco 

de VAGA-MENTOS passam a compor uma tese-aranha, tecida na lentidão desconhecida do vazio 

noturno e experienciada no burburinho rotineiro do dia-a-dia. Gramática do impossível, mas não do 

improvável, posto que viver na euforia é querer dissolver-me na incansável tarefa de explorar a 

geografia instável do meu cotidiano e dos terrenos baldios, acidentados e movediços das minhas 

inspirações teóricas-práticas-poÉticas-políticas, ainda que diuturnamente… Viver na euforia dos 

jogos de luzes e sombras, do claro-escuro e da florescência boreal de páginas em branco é querer 

uma tese-tecida no meu corpo-aranha, de pormenor em pormenor, de fio a fio; é desejar embarcar 

numa espécie de aventura contagiosa e contagiante por entre as linhas retilíneas e descontínuas, 

nem sempre aparentes do fora texto...  Meus VAGA-PENSA-MENTOS causam-me ecos de silêncio 

e meu corpo-inorgânico torna-se, talvez, monstruoso: 

 

Corpo monstruoso: múltiplo, virtual em formação, esvaziado de infância por um vazio que 

abole todas as significações e extravia todas as designações, por um vazio que é ele próprio 

o elemento paradoxal, o não-senso da superfície do sentido,  o ponto aleatório sempre 

deslocado de onde jorra o acontecimento-infância, por um vazio que recusa as mais altos 

pensamentos do espírito  e os ciclos mais profundos da Natureza que até então explicaram  

e descreveram esse corpo... (CORAZZA, 2003, p.114). 

 

Corpo-monstruoso e rarefeito, refugiando-se do sol a pino numa caverna habitada por 

parceiros andarilhos
40

... Parceiros e parceiras que caminham sob o mesmo manto teórico-

epistemológico na linha de pesquisa Estudos do Cotidiano e Educação Popular, em busca, quem 

sabe, de fazer emergir pesquisas de traçados brutos no sentido deligyniano... “o que o bruto quer 

dizer? Que está em estado, ainda não foi moldado e elaborado pelo homem. Peço ao impressor que 

ponha em itálico essa palavra - ainda” (DELIGNY, 2015, p.72). Ou seja, pesquisas que não se sabe 

de antemão onde se vai chegar. Se há um método, é aquele que que promove “deslocamentos 

corpóreos e verbais, cognitivos e perceptuais, sensoriais e imagéticos que movimentam o 

pensamento, rasuram certezas e fraturam palavras...” (PÉREZ, 2014, p.82). Em se tratando de uma 

pesquisa que acompanhou crianças “autistas” com baixa funcionalidade verbal, invencionar 

palavras é uma opção epistemológica. Escrever palavras usando hífen onde ele não existiria; não 

segmentar palavras ou destacar letras na sua grafia é uma operação de fratura do discurso oficial; é 

                                                 
40

 Refiro-me aqui aos colegas da linha de Pesquisa Estudos do Cotidiano e Educação Popular da Universidade Federal 

de Juiz de Fora, que muito tenho que agradecer e, especialmente à minha Professora e orientadora Carmen Lúcia Vidal 

Perez. 
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atitude antifixação de conceitos e de ampliação de um vocabulário anti-normativo (DELIGNY, 

2015).   

Assim o corpo-tese intentou escrever-se brutamente, numa espécie de corpo-monstro-

aracnídeo, inorgânico e inorganizado, sem princípio e sem fim fixado;  corpo-em-percurso que não 

está submetido a um único ruído de espora, tão pouco a um único fiar… Nesse trajeto, de tecer uma 

viagem formativa, o encontro com o traçado e o zóiar aracniano tornou-se uma necessidade: força 

vital e esforço criador... Perceber como os aracnianos, essa etnia singular, fomentam mapas tão 

engenhosos, sem representação definida, sem autoria e sem nenhum grau de subjetividade, conjuga-

me a favorecer coexistências ao acaso. Na verdade são mapas de embaralhar as vistas, uma espécie 

de desenho bruto, quando a tendência do momento é a olhar apenas para aquilo que está lapidado... 

“podemos olhar; olhar não é ver” (DELIGNY, 2015 p.72).   

De qualquer maneira os mapas e as imagens produzidas pela pesquisa evocam uma 

semiótica perceptiva do corpo: o corpoescrevente para além das vinculações topológicas 

habituais… A conjugação dos BL_OCOS constituem-se, portanto, como uma certa cartografia do 

olhar do ponto de vista do pesquisador. Para Fernand Deligny, o olhar “autista” em vacância de 

linguagem”, através do seu ponto de ver, não traz o significante como intermediário da relação 

sujeito/objeto. O tripé das relações simbólicas, sujeito/linguagem/objeto se estrutura a sua revelia. 

Essa diferente maneira de coabitar e coexist-ir no real é, para Deligny (2015) uma maneira poético-

existencial de viver, impulsionando formas de resistências. 

Assim, o meu vagar noturno-na-escrita, tendo apenas a incongruente luminosidade dos 

vagar-lumes, seria uma maneira de desfocar as estratégias de captura disciplinar de um ponto de 

vista determinado…  A maneira como o texto foi se construindo, ao redor de um campo 

problemático, assume o paradoxal modo de se deslocar em torno de uma criança “autista”.  A  vida-

obra de Deligny: um guerrilheiro
41

 em devir-aracniano, certamente me ajuda a respaldar as 

diferentes tentativas de desvio... 

 

Deligny  usava  o  termo  guerrilha,  mas  entendia  ser  uma  posição  política  ‘fazer  causa  

comum  com  as  palavras  descreditadas’.  Desse modo,  o  procedimento  da  escrita-

desvio  em  Deligny,  tal  qual,  os  corriqueiros  desvios  a  cada  vez  que  uma tentativa 

estava sob risco de ser capturada, mostram a força da esquiva como condição indispensável, 

como uma tomada de posição, como um trabalho de dinamitagem da linguagem e do poder 

(MELO, 2018, p.43). 

 

                                                 
41

 “Eis o paradoxo de seu trajeto: estar no movimento instituinte conjurando a forma instituída; escrever incessantemen-

te para dizer o inefável; repetir, repetir para ficar diferente; apostar no costumeiro, no imutável para garantir a alteriza-

ção.” (PASSOS, 2018, p. 146). 
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Em devir-aracniano me apercebo dormindo, exatamente na hora em que busco dar um tom 

paleoLiterário e filosófico-cartográfico da minha viagem de formação e, outra vez, ausculto o 

mugido dos meus pés de camelo: 

 
Ai de mim! Para onde foi o tempo? Em que profundos poços eu caí? O mundo dorme… 

Aranha, por que teces a tua teia a minha volta: queres sangue! Cai o orvalho, chega a hora 

que me fará tremer de frio, a hora que pergunta e torna a perguntar incessante: ‘quem tem 

coração para tanto? Quem há de ser o senhor da terra? Quem quer dizer: eis em que sentido 

tendes de correr, grandes rios e pequenos?’ […]  Vejo-me arrebatada*;   minha alma dança. 

Cotidiana tarefa! Cotidiana tarefa!
42

 

 

Com movimentos incertos, sigo na vibração das línguas-que-me-escapam… e começo a 

seguir linhas e olhos que não querem dizer nada… meu corpo-monstro, sem órgãos, continua a 

correr por diferentes sentidos, atravessando grandes e pequenos rios e risos de num caldário de 

cantos dissidentes, que me afetam e transbordam-se em um movimentar incessante de pesquisar... 

 

 Pes-quis-Ar: que pode basear-se, também, no movimento corazzaniano dos cantos de 

fouror
43

:    

 

 pés-aqui-Ar que  impulsiona-me a cultivar abandonos e a experienciar o “ainda-não” e o 

“fluir no talvez”; 

 

 Ar-pés-aqui nas tentativas de respirar no “incontrolável mundo das águas-quentes-frias-

claras-escuras”
44

...  das crianças-incentivo... crianças-incentivo, a desaFiAr  meu corAção e 

meu corpo-monstro a devir-tese-aranha: tentativas de agir e de ver outra coisa e de ser de 

outros modos e de pesquisar por esboços
45

; 

 

devir-tese-aranha 

 

 

 

 

                                                 
42

 Trechos de “o canto da embriaguez” de Nietzsche, em Assim falou Zaratustra/ *no original, arrebatado. 
43

 Ver Canto 1 – Na Viela do Bando: Abandonos. In: CORAZZA, Sandra Mara. Os cantos de Fouror: escrileitura em 

filosofia-educação. 2008. pp. 60-66. 
44

 Tentativas de uma respiração fora da bolha das verdades  “implica, talvez, na constituição de valores outros, de uma 

ética outra que se constitua na imanência das águas quentes frias claras-escuras. Sem imagens. Com o intempestivo. 

Sem representações. Com a multiplicidade”. (CLARETO, 2011,p.20). 
45

 BARBOSA, Marcele. C. T.  “Pesquisa com os cotidianos: esboço de uma interInvenção metodológica...”. Texto apre-

sentado no REDES, 2017 /mímeo. 

crianças-incentivo = devir-tese-aranha =  devir-criança + devir-pesquisadora 
___________________________ 

 

linhas de erres da 
infância 
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devir-tese-aranha na tentativa de viajar pela contramão daquelas palavras envelhecidas a 

ecoar por dentro dos muros de uma sala de aula qualquer: “ele não se comunica como os outros, 

não aprende nada... só emite uns grunhidos; não escreve nada; não consegue ler; não consegue 

nem olhar…”
46

.  Tais palavras fazem lágrimas escorrer pelo meu rosto nu e uma desconhecida grita: 

“mesmo quando chora, ela ri…”  E foi entre risos de devir que percebi a locomotiva apitar, parando 

vagarosamente na estação… Os viajantes, fora do seu entorno habitual, se alvoroçam para dentro do 

trem. A penumbra dos assentos os assusta. Muitos exigem seus lugares, tal como demarcado no 

bilhete azul-celeste; outros clamam por maior luminosidade. Eu continuo imóvel, vendo um desfile 

de coisas imateriais
47

 passar por entre a neblina da noite escura…   

Apesar das aparências e das confissões impossíveis, a força motriz do meu pensar é o 

Corpoimerso no contexto mesmo da luta cotidiana contra a universalização dos métodos, técnicas e 

abordagens médicas-psiquiátricas e/ou psicopedagógicas, que fazem as crianças-incentivo 

engrossarem as estatísticas de uma “Infância CIDeadas”… 

De dentro do vagão de metal, que me isola do resto do mundo, retenho a dupla paisagem: a 

natureza apressada e esvoaçante, por fora e aquela não menos fugidia de mim
48

 mesma com meu 

corpoescrevente. De um jeito ou de outro, a movimentação do espaçotemporal continua a causar-

me náuseas de imaginação e de um silêncio habitado e de movimentos reiterados e de linhas de 

errâncias e, e e e
49

... 

 … Num sobressalto, sinto a parada brusca do trem e um pronunciamento alheio ao meu ecoa: “as 

redes e as construções tramadas pelos seres aracnianos deverão ser vistas aqui de dentro mesmo. 

Não é seguro lá fora...” 

Enquanto as pessoas alojam-se nos seus compartimentos para espiar através da janela, eu 

tentava retomar os motivos pelos quais aceitara o desafio de estar-em-pesquisa; de viver a escritura, 

como autoria e criação: fomentar uma pesquisa de experimentação textual, não apenas com palavras, 

                                                 
46

 Fala de uma professora a se referir a um aluno acompanhando pela pesquisa. Acervo de pesquisa. 
47

 Mesmo imóvel, meu corpo-monstro flutua como uma pluma ao sabor dos ventos, rodopiando ao redor de um Ar es-

trangeiro… Como num transe, ouço um zumbido distante me dizer, “a vidraça permite ver e os trilhos permitem atra-

vessar…. o isolador produz pensamentos com separações. A vidraça e o aço criam especulativos ou gnósticos. É neces-

sário esse corte, para que nasçam, fora dessas coisas mas não sem elas, as paisagens desconhecidas e as estranhas fábu-

las de nossas histórias interiores” Trata-se dos paradoxos e das fronteiras entre o dentro e o fora  “… entre a imobilidade 

de dentro e de fora, introduz-se um quiproquó, fina lâmina que inverte suas estabilidades”; trata-se do olhar flutuante do 

viajante, em busca dos seus sentidos e significados do processo de viajar ou mesmo sobre  o seu retorno ao seu lugar 

fixado pela história e/ou pelo seu poder de consumo. Ver o Naval e o Carcerário:  In: CERTEAU, Michel de. A Inven-

ção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer; 18. ed. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. pp178-

181. 
48

A viagem de uma professorapesquisadora em formação deve ser “uma viagem aberta, uma viagem que não pode estar 

antecipada, é uma viagem interior, uma viagem na qual alguém se deixa influenciar a si próprio.” (LARROSA, 2006, p. 

53). 
49

 Movimento conjuntivo que tem o intuito de operar na contramão das máquinas binárias e dualistas. Ver, entre outros 

textos de Deleuze e Guatarri, Diálogos. DELEUZE, Gilles & PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. 

 

CRIANÇAS-INCENTIVO 

aquelas que são o cerne desse 
movimentar incessante e que 
me permitem arriscar tentativas 
de agir, num centro de 
atendimento educacional 
especializado, em Juiz de Fora/ 
MG; 
 

crianças-incentivo para quem  
“não basta dispor de um retrato 
elaborado de antemão ou de 
uma fotografia instantânea ou 
de uma cinematografia veloz e 
evanescente. O tema – a 
criança, hoje, a escola – que 
não é um tema, mas uma 
avalanche de questões, exige 
uma parada, exige cuidado, mas 
ao mesmo tempo exige assumir 
riscos, exige colocar percepções 
extremas em jogo...” 
(SKLIAR, 2014, 164) 



64 

 

junto com as crianças-incentivo faz oscilar meu olhar e meu caminhar e meu corpo todo por entre as 

palavras e as coisas e as imagens e os trajetos e, e e....  Da fomentação nasceram  BL_OCOS de 

Tese com movimentos errantes, em terna travessia... BL_OCOs  com olhares que zóiam,  com 

traços que falam, com corpos que se afirmam na diferença para assumir as invenções de Viver e 

FIAR um  modo de EXISTIR ARACNIANO... 

 

alguém pergunta pra Aranha: 

- Aranha, por que teces a tua teia a minha volta? Para que eu possa estigmatizá-la no campo dos 

interesses  técnico-educacional-médico-científicos?? 

do que ela responde, com  uma voz ausente: 

- Ora, isso  nãos és fazer mais do mesmo? Nãooo!!! Teço minha teia para que você possa se inspirar 

e viver e pesquisar, numa política e numa poÉtica de experimentações encarnadas: corpoescrevente 

que vageia… 
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4 DIÁRIO DE UMA PES-QUIS-ADORA: MODOS DE SER INDISSOCIÁVEIS 

 

Ninguém saberá de nada: o que sei é tão volátil e quase inexistente que fica entre mim e eu.  

Sou um dos fracos? fraca que foi tomada por ritmo incessante e doido?  se eu fosse sólida e 

forte nem ao menos teria ouvido o ritmo?  Não encontro resposta: sou. É isto apenas o que 

me vem da vida. Mas sou o quê?  a resposta é apenas: sou o quê,  embora às vezes grite: não 

quero mais ser eu!!  mas eu me grudo a mim e inextricavelmente forma-se uma tessitura de 

vida.  Quem me acompanha que me acompanhe: a caminhada é longa, é sofrida mas é vivida.  

Porque agora te falo a sério: não estou brincando com palavras.  Encarno-me nas frases 

voluptuosas e ininteligíveis que se enovelam para além das palavras...  E um silêncio se 

evola sutil do entrechoque das frases. O que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na 

penumbra.  Estou escrevendo porque não sei o que fazer de mim...” 

Clarice Lispector . 

 

4.1 S/D - O ENTRE-LUGAR 

 

“uma maneira de ler que é, ao mesmo tempo, uma maneira de olhar” 

                                          Larrosa 

 

Nomear o que fiz não é nenhum mérito. É o acaso das palavras e das circunstâncias escriturísticas 

exigidas àqueles que se aventuram pelos caminhos de um viver em pesquisa...  Não há como saber, 

de antemão, quais experiências uma professora em formAção deve contar.  As que registro  aqui são 

potentes por renovar a minha corporeidade profissional em uma espécie de bloco de pensamento, 

cuja função é reinventar-me. Pelos caminhos de uma trajetória que se faz entre blocos, sempre estou 

“do lado de... [e] É preciso multiplicar os lados, quebrar todo círculo em prol de polígonos”
50

. 

Assim, muitas conexões desses blocos surgem, tanto da experimentação escrita de mim mesma – 

através das minhas lembranças e/ou dos meus registros reiterados em cadernos e diários (de classe, 

de bordo, de pesquisadora; textos, relatórios, monografias, dissertação), quanto das minhas 

vivências num espaço de educação não escolar. O Centro de Atendimento Educacional 

Especializado, localizado na região sul, da cidade de Juiz de Fora (CAEE/Sul), configura-se, para 

mim, um lugar sem começo e sem fim... um caminho do meio: o entre-lugar numa constante 

movimentação de corpos. Corpos-escritos por outras linguagens, buscando outras formas de existir... 

 

4.2 48 HORAS ANTES DE LER 

 

- Você deve começar a escrever... você deve começar a escrever....  A voz não me cansa de dizer. 

 -  Por onde eu começo? Insisto. 

 - Pelo início, ora... 

 - Qual deles?  A qual início devo me referir? Aquele que me assumo como “escrileitora” numa  
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espécie de jogo de dados?  Talvez seja uma ótima ideia... começar começando... escrever com a 

vida, ler  e apagar... escrever,  Ler e re-ler...  Talvez um diário, como de costume... 

 - A  ideia é boa.. boa sim....  um escriÁrio de um PES-quis-Adora viva... a escriVida de uma 

professora, numa viagem de formação ... 

 - Como queira... como queira... 

 - Bom... para começar contar os diferentes instantes que permanecem aqui tenho que romper com 

as fronteiras do tempo e do espaço...  sons, vazios, sorrisos, choros,  gestos, percepções, afetos, 

enfim diferentes  intensidades e  encruzilhadas de mim mesmo na relação com o mundo. 

Eu, comigo no e con-texto. Eu, convosco e com muitos outros, no fora-texto… 

Eu com as minhas crianças-incentivo... Eu... 

 - Mas, quem é você? 

- Eu sou, talvez, uma professora-pesquisadora que percorre o avesso dos planejamentos e das 

metodologias asfixiantes. Uma Pes-quisAdora  re-criando-se nas possibilidades de uma escrita. 

Uma mãe-mulher-professora em forma-Ação pesquisadora? Eu... ora, não tenho uma única 

resposta...Sei que sou uma e sou muitas e que assumo formas imprevistas... Sendo assim, é como 

descendente de aranha que escolho começar esse diário... assumir o papel como um berçário... cheia 

de vida… 

 

ESCRILEITURA 

 
 

A escrileitura que amamos não é uma infusão to the point, mas uma caligrafia abstrata, 

isenta de sentido, que se segue mais de um jogo de dados, de um acaso, de uma necessidade, 

de um eternos retorno, de uma linguagem atapetada de pele, de um texto onde se ouve o 

grão de voz, a voluptusiosidade da carne e a estereofonia do corpo.( CORAZZA, 2008, 

p.235). 

 

 

4.3 TRIGÉSIMO SEXTO MÊS: DEVIR-ARANHAS 

 

Mas será possível dizer que 

a aranha tem o projeto 

de tecer a sua teia? Não creio.   

Melhor dizer que a teia tem 

 o projeto de ser tecida. 

Deligny 

 

 

Tu sabes que ando a fazer metamorfoses noturnas... Há algum tempo descobri que sou uma 

espécie de aranha que vive a tecer moradas...  Minha teia é produzida por um fio fino de seda 

desprovida de um único autor.... produzo ao acaso do cotidiano. Por vezes, tramo com fios 

escurecidos de matéria desinformada e anônima. Outras, me transbordo com respingos de fios de 

seda alheios. Com cada gotejo do impróprio monto e desmonto, aproximo e distancio diferentes 
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verbos, substantivos e outras figuras gramaticais para assanhar-me com pensamentos inusitados... O 

texto é o acontecimento da minha teia, a palavra o seu devir. Não raro, o vento me oferece presas 

que retorcem as tramas e as consequentes imagens textuais... Por entre as linhas vazadas enxergo o 

coração pulsante das minhas vivências: espaço partilhado... Tudo Recomeça... Os BL_OCOs de teia 

estão sempre órfãos... um emaranhado de linhas vai sendo construído e configurando-se como 

espaço cartogra-fiado, a minha revelia...Assim não quero outra saída a não ser proferir um aviso 

importante: formo teias sem extremidades fixas e sem o propósito de gerar utilidade. Talvez, não 

servirão para nada e nem para ninguém. Isso não me desanima a tecer e re-tecer os fios. Ao 

contrário, meu laborar é por transgressões sistemáticas; meu instinto é agir por composição, de-

Com-po-Si-ção e InvenCionices. Minha teia não é morada, é passagem. Me alimento de desvarios e 

de Vaga-mentos 

em busca de lugares exterioresaos puramente linguísticos. Prefiro o tecer noturno, já que a 

luminosidade ofusca meus quatro pares de olhos. Aventuro-me a urdir sem nenhuma pretensão 

maior... 

è que se trata de fiar para aquém e para além do conceito, isto é, de uma experiência puramente 

linear, quantitativa, repetitiva ou classificatória. Todo aracniano sabe que a diversidade dos modos 

de tecer não é para fixar lugares, é para constituir redes...  pois, um fiar assim concebido faz elogio 

à uma comunidade primitiva: uma só aranha não produz fios suficientes para tecer algo em comum... 

É nesses termos que o devir assume o inusitado movimento de entrelaçar os nós de uma vida em 

pesquisa, num texto-da-meia-noite; ... num fluxo continuun de um corpoescrevente... 

O problema de escrever e o delírio. 

 

“o problema de escrever é também inseparável de um problema de ver e de ouvir: com efeito, quando se cria 

uma outra língua no interior da língua, a linguagem inteira tende para um limite assintomático agramatical, 

ou que se comunica com seu próprio fora” 

Deleuze, 

Crítica e clínica 
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4.4 ZERO HORA: CORPOESCREVENTE 

 

 Na língua dos pássaros uma expressão tinge a seguinte. Se é vermelha tinge a outra de 

vermelho. Se é alva tinge a outra de lírios da manhã. 

É língua transitiva a todos os pássaros. 

Não carece de conjunções nem de abotoaduras. 

 Se comunica por encantamentos. 

E por não ser contaminadas por contradições 

A linguagem dos pássaros 

Só produz gorjeios. 

Manoel de Barros, 2013, p.345   

 

Sou um corpoescrevente a revolver-me nas minhas próprias teias; sou uma conjunção de 

palavras atravessadas de não palavras... sou uma cartografia de movimentos irregulares e 

perambulantes; galopo com pés descalços por terrenos movediços em busca de presas soltas ou 

enjauladas; embaralho-me nas sentenças gramaticas noturnas e nas preposições diurnas; sofro de 

penumbra de palavras alheias e, apesar de toda explicação que elas me ofereçam, é nas tessituras 

das minhas entrelinhas que busco refúgio... 

Sou um corpoescrevente  e o “meu pensamento de palavras é precedido por uma instantânea 

visão, sem palavras, do pensamento”
51

 a escrever-me de múltiplas maneiras... envolvo-me... 

emaranho-me... aprisiono-me para depois me  libertar das minhas próprias armadilhas de ver e ser 

vista pela palavra e por todas as formas estruturais de nos constituir:  discurso, cognição, 

pensamento, linguagem. Formas e maneiras de pensar e diferentes maneiras de dizer e de escrever 

aquele som que vem de dentro e aquelas imagens que vem de fora:  a “voz interior” e a “visão das 

coisas”. A voz e visão formam o pensamento? Há palavras suficientes para dizer quantas dessas 

imagens acústicas estão em mim, contudo não só são minhas?  Com quais palavras posso dizê-las 

sem nenhum pré-julgamento do outro? Qual outro? Um outro qualquer, sem ser o ruído da presença 

de mim mesmo? 

Como dizer desse outro, especialmente quando ele vive uma certa “Vacância de Linguagem”? 

“Ouço Vozes”, me diz Bakhtin... mas, ouvir já não me é suficiente...  Há vozes em toda parte, mas 

nem sempre consigo decifrá-las… Por isso as invento...  Talvez com palavras  habituais, 

certamente…  mas, busco dizer, desesperadamente, de uma maneira outra... agora são zero hora de 

um dia de chuva e não sei como me reportar às vivências da minha pesquisa... as crianças-

incentivos são mais fortes que eu...  seus olhares fitam ora o nada, ora a mim mesma, mas não sei se 

veem o que eu vejo... seus comportamentos repetitivos são uma escrita encarnada em mim... elas 

são corposescreventes que procuro entender, talvez, em vão... assim mesmo eu falo, repito e me 

calo;  assim mesmo eu olho, aponto e pego, me apego, e não consigo... olho, escrevo e me re-
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escrevo. rascunho-me, esboço-me para, talvez,  meu corpoescrevente possa desesperadamente dar a 

palavra, sem nenhuma pretensão de utilidade. A “força atuante de dar a palavra só é aqui 

generosidade: não apropriação das palavras para nossos próprios fins, mas desapropriação de nós 

mesmos no dar. […] Aquele que dá a palavra  fica despossuído de toda soberania… “ (LARROSA, 

2001, p.291) 

Mas, por mais que eu tente, não sei se consigo me despossuir... Como  dar a palavra para 

fazer-me entender? Em que língua falar e dizer e nomear o outro? Há uma voz que insiste : “seu 

texto deve ser legível, compreensível, respaldado pelo conhecimento científico... Deve explicar e 

trazer alguma luz sobre o “objeto” de pesquisa estudado; sua escrita deve ser clara e deve trazer os 

fundamentos sobre o que é ser um autista na atualidade e sobre quais as contribuições de um 

atendimento educacional especializado para o autismo”
52

... 

Mas, não obedeço e escrevo desesperadamente de maneira descontínua e aleatória.  “Se a 

questão é comunicar, e se a comunicação está submetida em tamanho grau aos acasos do que pode 

estar jogado por aí, então ela é verdadeiramente aleatória” (DELIGNY, 2015, p.84). Porque, talvez, 

esteja demasiadamente impregnada com um desejo de “esboçar uma ideia de educação como figura 

da descontinuidade: pensar a transmissão educativa não como uma prática que garanta a 

conservação do passado ou a fabricação do futuro mas como um acontecimento que produz o 

intervalo, a diferença, a descontinuidade, a abertura do porvir.” (LARROSA, 2001, p.285) 

Sinto-me impregnada de ecosssss, para além e para aquém daquilo que compõe os processos 

formais de uma escrita dita acadêmica, o corpoescrevente que estou defendendo nos remete a um 

certo amor aos gestos mínimos e reiterados e descontínuos dos movimentos corporais de crianças 

“autistas”.... Ou seja, sob o meu ponto de vista, as vivências linguísticas de crianças “autistas,  com 

baixa funcionalidade verbal são experiências encarnadas de um corpo-que-escreve uma vida por 

linhas de errância, seja qual for o desejo de outrem; há uma experimentação da escuta dos mínimos 

gestos, ainda que incompreensíveis de um corpo que escreve, mesmo sem usar uma única palavra... 

 

DESCONTINUIDADE 

 

Com a palavra descontinuidade, portanto, pretendo nomear um pensamento de educação que 

perturbe o esquema dessa totalização temporal de corte humanista, ainda sob o modelo da Bildung, 

que subjaz às formas dominantes demasiado seguras e asseguradas da história e as figuras 

demasiado tradicionalistas da tradição. Ou um pensamento da educação que perturbe o modelo de 

comunicação ou, pelo menos, essa imagem demasiado tranquila e tranquilizadora da comunicação 

enquanto construção do comum, tanto no espaço quanto no tempo. Ou um pensamento de educação 

que perturbe as figuras demasiado tranquilas do diálogo, da compreensão, da mediação entre 

passado e futuro....Um pensamento da educação que se encarregue, em suma, do irremediável do 

                                                 
52

 Voz imaginaria; voz subconsciente ou de um “terceiro elemento”. 



70 

 

tempo.... 

Jorge Larrosa 

 

4.5 APÓS OUTUBRO DE 2017 E AS CRIANÇAS-INCENTIVO 

 

Algumas presenças parecem ausências. 

Algumas ausências ocupam tudo. 

Walter Kohan 

 

 

A ideia inicial do projeto era selecionar um grupo de crianças com histórico de repetência e 

baixa produtividade escolar, especialmente na leitura e na escrita, para utilizar imagens fotográficas 

como um recurso narrativo de criação (de si e do mundo). Algumas crianças “autistas” ganham o 

status de criança-incentivo na minha pesquisa após meu encontro com Fernand Deligny (2015). Já  

falei desse encontro e também já escrevi em outro lugar do texto acerca das crianças-incentivo. 

Agora queria mesmo pensar no que é que estou chamando de “autismo”, e porque tenho colocado a 

palavra sempre entre aspas...  Um “autista’? O que é ser um “autista”? O que é ser “autista” e sob 

qual ponto de vista? 

Dentro da instituição na qual eu trabalho há mais quinze anos, já acompanhei diversas 

crianças com “hipótese diagnóstica” para o autismo e/ou com o laudo confirmado para o Transtorno. 

Posso dizer, a partir da minha experiência prática e de observação, que há, de fato, diferentes modos 

de ser “autista”. Mas, isso não quer dizer muita coisa, pois, de igual maneira, há diversas 

possibilidades de ser mulher, criança ou professora...  Antes, há múltiplas formas de assumirmos um 

eu, desde que sejamos intermediados pela palavra,  num código de interlocução mútua. Pois bem, 

no processo de desenvolvimento humano “normal” a criança aprende a ser quem se é pelos jogos de 

imitação e de linguagem... Há um treinamento e/ou um cerceamento social e simbólico que exige 

uma reciprocidade... trata-se de um sistema retroalimentado pelos bens culturais que herdamos... O 

que o distúrbio, o transtorno ou a síndrome “autistica” nos ensina é que, em se tratando de um 

desenvolvimento “atípico”, não haverá uma funcionalidade na interação eu-outro; a “transmissão” 

das regras civilizatórias para constituir o “homem-que-nós-somos” falham...  as “falhas” vão variar 

de acordo com cada caso... as intervenções precoces, em todas as áreas do desenvolvimento, podem 

ajudar a minimizar déficits, especialmente nos casos mais “brandos” e nas síndromes de Asperger...  

não raro, há “autistas” que são verbalmente capazes de interação social, inclusive com sustentação 

do olhar... Contudo, as crianças-incentivo da qual me ocupei por alguns encontros, no contexto dos 

atendimentos pedagógicos, e que me debruço por tentativas de escrita, são aquelas com baixa 

funcionalidade verbal e, portanto, com significativas “resistências” na relação com o outro... 

Quando uso a palavra “autismo” entre aspas sigo os rastros de Fernand Deligny. O autor, ao 
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que me parece, procura dizer de uma palavra que carrega em si um peso de uma categoria 

nosográfica universal... Assim como ele fico na espreita de querer dizer algo “a mais” daqueles que 

me são próximos... Fico pensando o quanto é fantástica a perspectiva de Deligny ao propor que o 

“autismo” seja uma espécie de “etnia singular”, de uma forma de vida e não de uma doença a ser 

curada. Trata-se de um modo de ser ancorado no “real” das coisas; não nas palavras e nos seus 

significantes; trata-se, mais de uma relação com o espaço do que com o tempo; trata-se de uma 

relação de criação, a cada vez, sem nenhum “fazer de conta”... a “autista” só é, porque é um 

significante da linguagem do outro... 

As crianças “autistas” que convivo profissionalmente, independente da pesquisa, me 

convocam a pensar no outro de maneira radical;  um outro que tem um grito latente e palavras 

desconhecidas; um outro que me olha, mas não sei se me vê... que me escreve, colocando-me em 

xeque... Nesse sentido, reitero-me em palavras, soltando-as como experiência de transgressão, 

repetidamente… as vezes me espanto com o som da minha voz e me calo...parece que vou 

“endoidecer, não de loucura, mas de ali mesmo”, como me diria Fernando Pessoa;  há um querer, 

uma vontade, uma atenção e uma intenção de todo o meu corpo para pronunciar uma palavra para o 

mundo…  o meu corpo é um grito latente...escrevo-me...sou um corpoescrevente, revelando-me....a 

mim mesma e a quem mais quiser me ler... o que sei “sobre” o autismo sempre será tão pouco, 

mesmo que eu saiba o bastante: 

 

quando se vive aí, na proximidade de indivíduos autistas, fica claro que fazer signo é fazer 

de conta, quer se trate de um gesto de incitação próximo do que os etólogos denominam 

movimento de intenção, quer se trate de fazer “não” com a cabeça, no que não é possível 

ver um movimento de intenção. Nossa cabeça gira da direita para a esquerda e da esquerda 

para a direita, e assim por diante; rigorosamente, um movimento assim constituiria em 

fingir olhar para a direita, para então olhar para a esquerda e de novo para a direita, e isso 

seria signo de indecisão, signo de Buridan, ao passo que não é nada disso e o “não” é 

decisivo, não indica a menor hesitação (Fernand Deligny). 

 

4.6 UM DIA QUALQUER 

 

Porque a maneira de reduzir o isolado que somos dentro de nós mesmos, 

rodeados de distâncias e lembranças, é botando enchimento nas palavras. 

É botando apelidos, contando lorotas. 

É, enfim, através das vadias palavras, ir alargando os nossos limites. 

 

Manoel de Barros, 2013, p.193 

 

Resolvi escrever o diário de uma pesquisadora, porque a escrituração ensaística, por 

fragmentos, esquemas, desenhos, rabiscos ou citações  faz parte da minha história desde quando era 

professora das minhas bonecas... diário de adolescente,  de viagens,  de presentes de natal e de 

aniversários... Mais tarde os cadernos de estudos acadêmicos e de planos se aula, sempre com 

caráter de atravessamentos e descontinuidades ...  Não importa quantas linhas escrevi e apaguei ou 
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quantas páginas arranquei; não há como dizer quantas deixei em branco ou pulei....  não porque não 

havia o que dizer mas, simplesmente, por querer deixá-las ali... na espera, no silêncio, a espreita...   

para me servir de uma outra forma ou outro lugar, ou para nada ... 

As linhas mais sublimes, que ainda hoje me emocionam, são as que escrevi no diário de 

gestação e nos primeiros anos do meu filho... Incrível como as palavras ganham força na 

rememoração de uma vivência, que não é meramente passado.  As palavras são aberturas, 

transbordamentos... são presença... são ausências... 

Quantas de mim existe nos meus diferentes suportes textuais, que chamo de diário¿?  

Quantas palavras cabem nas minhas relações inquietas de ser professora-pesquisadora-mãe, no dia a 

dia dos meus afazeres... 

O mais fantástico de tudo que os diários permanecem no meu cotidiano, uns com maior 

intensidade do que outros; uns contendo apenas datas importantes ou nomes e endereços... Talvez 

alguns funcionem como uma espécie de catálogo apenas, não importa. Mas, todos dizem de grandes 

e pequenos momentos da minha vida, versam sobre aventuras,  tristezas,  fantasias, tessituras de 

uma trama sem fimmm... 

Uma trama perorada em fios de palavras do sem fim e que me fazem ser quem eu penso que 

sou... especialmente depois que li  “Diário de um Educador”, de Fernand Deligny (1966), pensei, 

porque não escrever e/ou  organizar em um diário dos momentos acadêmicos-profissionais que me 

trouxeram até aqui? Estou prestes a finalizar minha pesquisa, com o título provisório, 

“Devir_aracniano: trampolinagens e trapaçarias do olhar”, cujo o subtítulo ainda estou em dúvida, 

neste momento... Dúvidas, inquietações,  deslocamentos, perguntas, leituras e escriturações ... 

conversas, orientações,  atendimentos, oficinas, encontros, agenciamentos, dúvidas... 

Não só sobre a decisão de qual subtítulo escolher, antes se uma palavra deve ou não figurar 

na sentença... afinal, já ouvi de muitos,  “não é uma pesquisa sobre autismo?”... Me pego, então, as 

voltas (e com muitas dúvidas) de como dizer que sim e que não, ao mesmo tempo... .. 

 

4.7 DIAS DE DÚVIDAS... COMO FAZERCOM? 

 

o cotidiano se pensa com mil maneiras de caça não autorizada 

           Michel de Certeau 

 

 

A minha vinculação à linha de Pesquisa Estudos do Cotidiano e Educação Popular, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, afetou-me 

fortemente...  com os estudos e os amigos e as amigas e as disciplinas e a orientação da professora 

Carmen Lucia Vidal e as dúvidas da minha pesquisa em si, transbordei-me em um campo 
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problemático... toda minha prática pedagógica e tudo que eu acreditava saber, meu telhado de vidro, 

esfacelou-se em grandes e pequenos cacos. Os estilhaços no chão não fornecem vestígios precisos 

daquilo que ele foi um dia... Há grandes possibilidades de que o medo de caminhar por entre os 

pequenos ladrilhos espalhados no chão, nos paralise. Eu, ao contrário, vislumbrei em cada 

fragmento, múltiplas possibilidades...  Ao recolher os pedaços de vidros passei a compor um 

interessante mosaico...  cada pedaço, no entanto, muitas dúvidas e questionamentos .... como 

hospedar um pesquisa na filosofia do fazercom se os próprios sujeitos da pesquisa agem “apesar de”? 

Como me tornar uma pesquisadora com relações reciprocas de um fazercom se minhas 

crianças-incentivo não conseguem fazer nenhum pronunciamento com palavras conhecidas? 

Dizendo de outra maneira, como fazer uma pesquisaCom,  se a criança com “autismo” é refratária 

às interações  simbólicas?   

Hoje percebo que minha pesquisa traz muito mais questões do que respostas... Ora, não 

seriam, justamente, as dúvidas e as incertezas que nos aproximam da complexidade do cotidiano de 

uma instituição pedagógica não escolar, como é o caso do Centro de Atendimento Educacional 

Especializado, da região Sul, da cidade de Juiz de Fora53. Percebo, ainda, que  a grande contribuição 

da minha pesquisa é trazer à baila um autor pouco conhecido no nosso campo de pesquisa, e nos 

estudos sobre o autismo,  como é o caso de Fernand Deligny (2015) –  Deligny,  estais sendo 

fundamental na conjunção, ou não, dos meus cacos.... Deligny,  uma abertura para a efervescência 

do cotidiano como método:  uma preparação permeada de dúvidas. 

 

Essa preparação de método é infinita, infinitamente expansiva. É uma preparação cuja a 

realização final é sempre adiada. O método só é aceitável a título de miragem: ele é da 

ordem do mais tarde… (BARTHES apud LEITE, 2003, p.207). 

 

4.8 MÊS QUE ANTECEDE UM INÍCIO 

 

  “... há redes que se tecem e se tramam, como tantas teias de aranha na 

bifurcação dos galhos ou nos recantos; ainda que passem os pássaros e a 

vassoura da casa....” 

Fernand Deligny 

 

 É noite!! E ela vive em mim... migalhas de sedas saem das minhas glândulas buscando a 

certeza de que está tudo aqui. Não é um sonho... é um instante... Acordo às três horas da manhã e 

sigo atordoada para a Rodoviária, repito para mim mesma em pensamento: é o doutorado, é o 

                                                 
53

 Trata-se de um espaço pedagógico não escolar que acolhe crianças, jovens e adolescentes com alguma intercorrência 

no processo de escolarização. Muitos são encaminhados com diagnósticos e configuram-se como o “público alvo da 

educação especial”. No entanto, a maioria dos nossos atendidos chegam para nós com uma queixa escolar de 

“dificuldade de aprendizagem”. 
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doutorado!!! É dia de fazer a matrícula. Será que não esqueci de nenhum documento? Não há tempo 

para verificações, não posso perder o ônibus.  Mal posso acreditar que é verdade. Sim, a partir de 

agora eu sou doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense. Mas, o que isso quer dizer? Ora, uma nova etapa na viagem formativa, pensava com os 

meus botões, que de abotoaduras não tinham nada. 

 A temporalidade, não orientada, do percurso entre a casa e a rodoviária me deixa sem saber 

ao certo... busco ar e me Ar-risco a dizer, digo, a pensar algo: é o início de alguma coisa; um início 

encadeado em outros inícios... encadeamentos múltiplos que me provocam deslocamentos, 

travessuras, assombros e contrabandos.... Assim arrisco-me a seguir viagem para viver a aventura 

doutoresca... instantes sucessivos e acoplados... instantes intensivos... 

 

4.9 UM MÊS, DO SEGUNDO ANO 

 

 Agora estou sentada no último canto do salão Paulo Freire da Universidade Federal 

Fluminense.  Meu corpo-aranha já não se sustenta como de costume, meu linguajar me consome e 

meu pescoço procura um ponto de apoio para a cabeça flutuar. A parede me acolhe para os que me 

viam. Enquanto tento me alimentar de pensamentos, espero o aracniano conhecido como Jorge 

Larrosa chegar, começo a vagar pelas possibilidades de fazer tremer a língua e de como constituir as 

nossas próprias estruturas de experiência com “ressonâncias de músicas alheias”
54

. Hoje, não sei o 

que ele vai dizer e nem em que língua, menos se vou escutar. Estou sob os efeitos da sua proposição 

de ontem: introduzir a palavra exercício para repensar os usos e abusos da palavra experiência
55

.  

 Para Larrosa exercício
56

 é uma palavra tipicamente escolar e que deve ser entendida como 

uma ginástica de atenção ao corpo e a mente para algo em si; a função da educação, segundo ele, 

não estaria mais na transformação do “sujeito” ou do “mundo” para o amanhã. Seguindo sua 

argumentação a ênfase educativa e sua especificidade deve ser no tempo do agora. Exercitar-se em 

algo, seria então, fazer as coisas por si mesmas, suspendendo seu uso prático e social. Nessa lógica 

a função da aranha-mestre é inventar exercícios. Exercitar para nada, assim como faço com minhas 

teias, quando estou a aventurar-me na produção da minha seda, gotejando palavras…  ou quando 

                                                 
54

 LARROSA, 2104, p. 11. 
55

 Segundo Larrosa a palavra experiência é demasiadamente aberta e problemática. Diz-se desanimado com o seu uso e 

elenca principalmente dois três motivos: 1) apropriação mercantil: experiência como consumo/ capitalismo emocional; 

2) a apropriação do tipo narcisista: a experiência do “sujeito acadêmico”, numa excessiva produção de “self-pesquisa”. 

No prólogo do livro Tremores (2014) o autor já sinaliza a preocupação com a complexidade do termo e as maneiras 

como ele foi sendo apropriado por diferentes campos. 
56

 Posteriormente tivemos acesso ao “ABCEDÁRIO com Jorge Larrosa Bondía” onde também aborda as relações entre   

as palavras experiência e exercício. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4 > Acessado em 

abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4
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estou com minhas crianças-incentivos, que muitos chamam de “autistas”, jorrando traçados e outras 

imagens… 

 Ouço os ecos de palavras de ontem no mesmo instante em que uma voz ressoa o nome 

Fernand Deligny... o nome entra como uma onda sonora aos meus tímpanos e o meu olhar pousa 

numa imagem curiosa. Vejo o autor e sua obra impressa no título:   “O Aracniano e outros textos”. 

Vejo o livro envolto nas mãos e na presença-carinho da Professora Luciana Pires Alves que me diz: 

“ele fundou uma comunidade para trabalhar crianças autistas, você tem que ler”… Irradia-se, a 

partir daquele momento, uma relação ainda mais generosa entre tecer e ler e escrever: exercício de 

pensar e experienciar. Seria o pensamento o lugar para tecer a teia-experiência, o exercício para o 

nada? 

 

A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz 

pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que as vezes, 

algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, 

somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa 

em outras experiências e em outros tremores e em outros cantos. Em algumas ocasiões, 

esses cantos de experiências são contos de protestos, de rebeldia, cantos de guerra ou de 

luta contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento e de subjetividade. [...] E as 

vezes são cantos épicos, aventureiros, cantos de viajantes e de exploradores, desses que vão 

sempre mais além do conhecido, mais além do seguro e do garantido, ainda que não saibam 

muito bem onde. (LARROSA, 2014, p.10). 

 

Sobre CANTOS ALHEIOS.... 

 

“observar com que intenção acolhem o Fora, em suas membranas mais ou menos porosas, em seus 

rasgões, frestas, gretas, passagens, entradas, saídas, nos roubos que fazem para sossegarem suas 

paixões... sentir não se eles fogem, mas se fazem fugir as dicotomias estáveis da Língua-Grande e 

as levam a entrar em transe, delírio, aberração, degradação...” 

Sandra Corazza, 

2008, 177 

 

EXERCÍCIOS DE CANTALORAR... 

 

Exercícios de fazer meus próprios cantos com músicas e topologias alheias... cantos de uma 

escriVidaLeitora que se alonga em presenças próximas e distantes... cantos pouco isentos e 

bastantes apaixonados... melodias incongruentes de um cotidiano ínfimo e aventuresco.... 

Marcele Barbosa 
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4.10 PRIMEIRO SEMESTRE DO DOUTORAMENTO: UM GRANDE TALVEZ 

 

Meu hálito livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos 

espíritos prisioneiros! Querer libertar, porque o querer é criador: 

assim ensino eu. E é só para aprender a criar 

que precisais aprender!... 

Aí está a barca; vaga ali para o grande nada. 

Quem quererá, porém embarcar para esse talvez? 

                                                                              Nietzsche, 2011. p. 237 

 

 Aos poucos a ansiedade das primeiras tramas pulveriza-se em nuvens e partículas de seda 

dissidentes, localmente determinadas e globalmente aleatórias. Isso significa calmaria no tecer e no 

vagar? Certamente que não. Significa dizer que os fios estão sendo preparados para que os vínculos 

institucionais com a Universidade Federal Fluminense, através da Linha de Pesquisa Estudos do 

Cotidiano e Educação Popular, se tramem e que mudem de natureza. Significa que as conexões 

inicias entre as mais diversas áreas educacionais estão presentes no coletivo de uma turma. A 

ementa de uma tessitura obrigatória (a disciplina Teoria Educacional I
57

), desdobra-se em fortes 

correntes de ar que atravessam, com velocidades variadas, alguns fios de teia.  Ao mesmo tempo, 

porém, reconheço que aqui não é o início de tais conexões e que elas estão interligadas com as 

minhas reelaborações aracnídeas desde que pretendi tornar-me professora, em 1995… Ser 

professora para mim é uma tarefa diária de escrita e reescrita de tudo aquilo que me ultrapassa e que 

me desconstrói num grande talvez e numa “lenta aprendizagem, engendrada ao longo da minha 

trajetória em momentos descontínuos, fragmentos de tempo e pedaços de experiência que tecem 

singularmente meu devir-professora” (PÉREZ, 2003, p.99). 

 

Caminhar. Encontrar o próprio passo, o próprio peso e a própria leviandade, a breve e fugaz 

medida dos átomos, as circunferências e as páginas escritas ou ainda em branco. Livrar-se 

de si próprio, do que se é, do que se sabe: o idêntico a si mesmo não provoca senão 

necessidade de indigestão. Ir-se ao mundo: às tumbas  dos poetas, aos céus próximos, ao 

passado menos recente, à duração do frágil, aos gestos que ainda estão imóveis. Caminhar 

para retirar-se, ir para longe de casa, longe de todo ponto de partida. Caminhar para respirar: 

nada se aprende por asfixia. Caminhar para escapar da apatia, da apatia, do vozeirão 

Caminhar para regressar a este lugar onde nunca estivemos antes (SKLIAR, 2015, p.30). 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 A disciplina foi ministrada pela  Professora Drª Marta D’Angêlo e teve o intuito de perpassar autores que marcaram a 

história da educação ... Como trabalho final desta disciplina escrevi o artigo “Educação e Emancipação: a fila dos que 

não sabem ler”, onde trouxe à baila o caso de uma criança acompanhada pelo CAEE/Sul e as discussões empreendidas 

no debate de Theodor Adorno e Hellmut Becker para a rádio do Estado De Hessen. 
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4.11 FEVEREIRO 1995 / DEZEMBRO 1997… DEVIR-PROFESSORAR 

 

Memórias: questões fotográficas? Memória: um tempo reto e 

linear? Um conjunto de fotos emolduradas na parede? 

Rememorar... Somos espectadores dos nossos momentos passados? 

                        Marcele Barbosa 

 

 Conheço a casa antes de virar escola. Ajudo em tarefas inusitadas para que os quartos 

transformem-se em sala de aula. Haverá mensalidades para que se possa custear o salário dos 

professores. O ano letivo começa e assumo uma turma de segundo período. No rumor dessa 

experiência, o início de uma trajetória docente que vive a me escapar. A predileção por histórias de 

bruxas, monstros e afins, faz da sala de leitura o meu espaço cativo com as crianças. O quintal é 

grande, temos pneus para rodar, parquinho com gangorra e tanque de areia. Jogos de amarelinha, 

corre-cotia, esconde-esconde são constantes nos dias de sol. As oficinas de pintura, modelagem, 

argila e papel marche me sujam de maneira surpreendente. Mas, é o trabalho com “sucata” que me 

fascina e me transborda... Ele dá possibilidades para o resto. 

 Começar a docência pelo viés da “pré-escola”, nome dado à época para educação infantil, é 

uma sorte, um  fazercom  e vivercom
58

... aqui, ainda não cogitava as possibilidade de ser aranha... 

embora reconheça que, o fio da teia transborda os gestos que repetem o devir do tempo, torna-se 

experiência... Há, nos meus primeiros anos de docência, algo que se passa no vazio das tramas; algo 

de criação e de recepção que só se pode contar e cantar através das partituras de uma escrituração... 

 

4.12 MAIO 2013 / DEZEMBRO 2015... DEVIR-MEMÓRIA 

 

Memórias: questões fotográficas? Memória: um tempo reto e 

linear? Um conjunto de fotos emolduradas na parede? 

Rememorar... Somos espectadores dos nossos momentos passados? 

                        Marcele Barbosa 

 

 “O edital do FAPEB
59

 está aberto. Vamos submeter um projeto para organizar um livro?”. O 

convite partiu de uma aracnídea especial. A ideia, segundo ela, é produzir junto com as demais 

aranhas do nicho um livro/revista que pudesse registrar nossas práticas pedagógicas, no contexto do 

atendimento especializado. Obter financiamento para a pesquisa-intervenção
60

, através do processo 

seletivo, não seria o maior desafio. Este, deu-se no processo de investigação, produção e seleção do 

                                                 
58

 Ao fazer uso de expressões aglutinadas, sem o uso do hífen, estou corroborando com o movimento engendrado pelas 

pesquisas das redes cotidianas de saberesfazeres (ALVES, 2003) 
59

 Fundo Municipal de Apoio à Pesquisa da Educação Básica (FAPEB/JF) 
60

 PASSOS, E.; BARROS, R.B. A cartografia como método de pesquisa intervenção. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; 

ESCÓSSIA, L. (Orgs.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto 

Alegre: Sulina, 2009a. p.17-31. 
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material que compôs a publicação, pois queríamos priorizar um coletivo de vozes: usuários, 

profissionais da instituição e demais professores-aranhas. 

 Um falarcom e ouvircom de uma maneira outra. Não falar sobre a instituição e o trabalho 

desenvolvido. Mas, ouvir as reverberações daquilo que nos constitui. De um modo ou de outro, ao 

longo do trabalho, três palavras constituíram-se centrais no nosso ouvir: memória, fotografia e 

caminhar. Não houve outra alternativa, a não ser remexer nos diferentes arquivos digitais que, diga-

se de passagem, me enlouqueceram. Os registros fotográficos acumulados ao longo dos anos eram 

de uma intensidade monstruosa.  O re-encontro de momentos que já não estavam conosco, se 

aglomerava e de maneira avassaladora. Re-lembrar tessituras feitas com outras corporeidades 

existenciais emerge como uma oportunidade ímpar para fomentar algo novo. Nessa tarefa, a 

fotografia foi ganhando centralidade “menos pela sua potência de documento, de fixação de 

identidades e memórias e mais como multiplicação de sentidos que não consegue fixar-se em um 

único instante”
61

. Sim, com as imagens do outrora, tenho oportunidade de rememorar o aqui e agora; 

meus sentidos ficam estranhamente agitados: passado e presente coadunados numa multiplicidade 

de direções. Tinha a sensação de que não olhava aquelas imagens, eram elas que não conseguiam 

afastar-se de mim… De um jeito ou de outro, fui ficando desassossegada …   Enquanto eu ficava 

nesse processo de selecionar e/ou descartar o que nos passou, mas que não era nosso passado, 

questões começaram a se alastrar feito grama ou erva daninha (DELEUZE, PARNET, 1998): por 

que tiramos e acumulamos tantas fotos? Sob quais olhares elas foram produzidas? Quais parâmetros 

deveríamos utilizar para distinguir as fotos entre si? Por que selecionar uma e não outra? Por qual 

razão muitas imagens pareceriam inertes e outras saltavam faíscas ao meu olhar? Seria possível 

estabelecer fluxos espaçostemporais entre elas? 

 

4.13 MARÇO 2016 

 

Abram todas as portas! Partam os vidros das janelas! Omitam fechos na vida a 

fechar!... Que o fim seja uma coisa sempre abstrata e ligada, Fluída de todas as 

horas de passar por ele! Dispam-me o peso do meu corpo! Troquem a alma por 

asas... Seja eu o calor das coisas vivas, a febre. Das seivas, o ritmo das ondas e o 

Intervalo em Ser para deixar de ser...! Fronteiras em nada! Divisões em nada! Só 

Eu. 

Álvaro de Campos 

 

 Fernando Pessoa ecoa aos meus tímpanos: “a que assisto quando me leio como a um 

estranho? A que beira estou se me vejo no fundo?”. Eu ler a mim mesma, causa-me calafrios. Mas, 

eu não sou quem está ali, é a instituição... Sim e Não... Onze de março é o dia em que o livro/revista 
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  WUNDER, 2011, p.155. 
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passa a ganhar vida alheia, longe dos meus olhos. Pensar nos leitores desassossega-me... quando 

ficar desassossegada não é novidade para quem trabalha com crianças e jovens com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, estigmatizadas por um 

laudo médico ou por outros rótulos de uma educação maior. Lembrar das bordas e dos percursos de 

uma caminhada individual e coletiva é mergulhar no território complexo e desafiador do nosso 

cotidiano, buscando múltiplas maneiras de exercitar uma outra forma de viver: vivercom as tramas 

que compõe cada gesto, cada corpo, cada sorriso; vivercom a tarefa de estar entre vozes, receitas, 

livros  e memórias... estavam presentes no dia profissionais da Secretaria de Educação, professores, 

familiares e as nossas crianças e jovens para fazer o ouvir e ver e cheirar... Sob o título “Memórias: 

Modos de Caminhar num Centro de Atendimento Educacional Especializado” percebo somos o 

próprio texto e a imagem de um coletivo não “regular” de educação; um coletivo constituído como 

um entre-lugar… Como um entre-lugar o Centro de Atendimento Educacional Especializado, 

localizado na região sul, da cidade de Juiz de Fora (CAEE/Sul), pode ser definido como uma 

imagem daquilo que é ambivalente, conforme a definição de Homi Bhabha. Ou seja, um entre-lugar 

que produz e é produzido por momentos “de trânsito, em que espaço e tempo se cruzam para 

produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, 

inclusão e exclusão”. (BHABHA, 2003, p.19).   

 

4.14 S/D- CAEE/SUL: ENTRE-LUGAR E O NOME E O TEXTO 

 

Disjunções inclusivas: o próprio corpo cria 

possibilidades, o inominável da inclusão nos atravessa 

todos os dias. 

Marcele Barbosa 

 

 A fundamentação teórica e de operacionalização do CAEE/Sul
62

 é baseada nos marcos  

legais e político-pedagógicos
63

 que orientam a implementação de sistemas educacionais inclusivos. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), é um serviço para “eliminar as barreiras 

pedagógicas” para aos alunos e alunas público-alvo da Educação Especial. O intuito é estabelecer 

                                                 
62

No município há quatro Centros que são localizados nas regiões leste, sudeste, sul e no centro da cidade. O projeto 

político-pedagógico dos CAEE's contemplam atividades de oficinas pedagógicas, estimulação essencial, AEE e de 

fonoaudiologia, sempre no contra turno escolar. O objetivo geral dos Centros de AEE's, expresso por decretos e 

portarias é fazer “atendimento aos estudantes público alvo da educação especial, crianças com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,  matriculados em classes comuns de ensino regular, que 

não tenham o AEE nas salas de recursos multifuncionais da própria escola ou de outra escola de ensino regular da rede 

pública". Ver, nota técnica, nº 055/2013/MEC/SECADI/ DPEE. 
63

 “Decreto nº 6.949/2009, que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/ONU; Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que estabelece diretrizes gerais da 

educação especial; Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o apoio da União e a política de financiamento do 

atendimento educacional especializado – AEE; Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado – AEE, na educação básica.” 
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interfaces entre o atendimento especializado e a educação regular, com vistas a melhorar o 

desempenho “funcional” e a autonomia, tanto nos processos de ensinoaprendizagem, quanto na vida 

diária dos educandos. Trata-se de um serviço que tem, pela força da lei, a obrigatoriedade da oferta. 

No entanto, é facultativo às famílias e/ou cuidadores a adesão, frequência e investimento naquilo 

que, muitas vezes, é imensurável para olhos demasiadamente acostumados com os padrões da 

“normalidade”. É, justamente, na manifestação desse imensurável que a força motriz das nossas 

práticas vai se constituindo… Pensar tal manifestação impulsionou-me a pleitear uma vaga no 

processo seletivo para o Doutorado em Educação, na Universidade Federal Fluminense. Passei os 

primeiros meses desse ano na euforia de expressar o ainda não dado de uma instituição e de uma 

formação, que não cessa de adquirir novos contornos… 

 Assim, o meu entre-lugar pode ser definido, também, como o projeto de pesquisa que 

despachei, via Sedex sob o  título:  “Devir-criança: trampolinagens e trapaçarias do olhar: o uso de 

imagens fotográficas num Centro de Atendimento Educacional Especializado”. Porque a UFF? 

Porque durante a pesquisa bibliográfica para elaboração do livro “Memórias: Modos de caminhar 

de um Centro de Atendimento Educacional Especializado”, encontrei um nome e um texto. 

 Um nome e um texto que chamou outros textos assinados pelo mesmo nome. Um nome e 

muitos textos e uma trajetória acadêmica-profissional que se aproxima dos meus desassossegados 

percursos de ser uma professora-pesquisadora em devir… Devir-professoras pela borda de um viés... 

de uma tal “Filosofia da Diferença”
64

. 

 O nome: Carmen Lúcia Vidal Pérez… 

 O texto que puxou outros: “cinco cabeças e um copo de café… (com)fabulações sobre a 

potência de uma educação menor”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Trata-se de uma "filosofia" que vem causando uma remexida nos modos de se pensar, viver e escrever sobre o a 

atualidade. Tomaz Tadeu da Silva (2003) nos traça um "mapa reduzido e incompleto" sobre as relações entre essa tal 

reviravolta que "se deve, sobretudo, a um grupo de pensadores franceses que, de forma variada, mas seguindo um 

número de temas que podem ser considerados comuns, questionam certos pressupostos da metafísica, da fenomenologia, 

da dialética, do marxismo, do estruturalismo. Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida são frequentemente 

citados como os principais responsáveis pelo desenvolvimento e pela elaboração desses temas (...). De uma forma ou de 

outra, os diferentes pensadores da diferença herdam alguns de suas mais importantes questões da filosofia de Friedrich 

Nietzche" (SILVA, 2003, p. 36). 
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4.15 FEVEREIRO 1998 

 
O professor carrega, encontra-se carregado, há cargas: 

ao seu redor, nos alunos, no plano de ensino, nos livros, na escola. 

Antes que o professor comece a dar a sua aula, 

dela pode ser dito tudo, menos que se trata de “a sua aula”; 

pois a aula está cheia, atual ou virtualmente, 

Sandra Corazza 

 

 Sala de aula. Minha primeira sala de aula de uma turma de terceira série. Sala de aula de 

uma Escola Pública. Escola Pública Municipal, da região leste, da cidade de Juiz de Fora. Sala de 

aula, um território? Hoje não me recordo de todos os nomes, nem dos rostos, nem dos olhares das 

vinte e oito crianças. No entanto, uma delas ainda permanece em mim. Menos pelo seu diagnóstico 

e mais por sua capacidade de e envolver. Era a primeira vez que tinha uma aluna com microcefalia.  

Ainda assim, é curioso notar que a preocupação com a quantidade de alunos em sala de aula fez-se 

presente; quantos alunos, carteiras, livros didáticos? Quantas provas para corrigir? Quanto tempo 

para cada conteúdo programático? Quantificação inerente ao contexto em que se vive. Nada de 

tecer teias para formar redes... cada um no seu canto.  Um estilhaço no meu devir-professora-

infantil: tinha que cumprir o programa com todos, mas, não com ela. Ela subvertia-o e me deixava a 

vontade para tentar outras possibilidades… 

 

4.16 UM BIÊNIO 

 

Como você pode ser um bom educador, se não tem noção da história do 

seu país, da história da sua cultura, se nunca teve informações sobre as 

raízes autoritárias do país? 

Paulo Freire 

 

 Como pensar autoridade e autoritarismo no saber docente? Não há outro caminho a não ser 

o estudo teórico. Uma oportunidade. Uma especialização. Não!! Uma pós-graduação!!! Ahhh, que 

maravilha, vislumbrar uma diferença na formação e no desempenho salarial. Mas, não por isso... 

Gosto de estudar!!! Gosto de ler, de pesquisar e de estar com uma argumentação coerente com meus 

princípios pedagógicos.  Assim, muito antes de querer ser aranha, começo a especialização lato 

sensu intitulada “Relações entre o Brasil, Estado e a sociedade”, oferecida pelo Centro de Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no biênio 2003/2004.  Cultura e Currículo na 

prática pedagógica. Tecnocracia, tecnocultura, tecnologia no cotidiano escolar são temáticas que se 

entrelaçam e que reverberam nas minhas experiências didáticas pedagógicas... Enquanto aluna do 

curso, passo a me familiarizar com os “clássicos” da Sociologia e com autores de renome nacional, 

como Jacob Gorender, Caio Prado Júnior, Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestam 
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Fernandes
65

, entre outros. Nessa época estava interessada nas relações entre currículo e 

“tecnocultura”
66

 e suas implicações no tempo e no espaço escolar, de maneira que pudéssemos 

pensar em uma prática pedagógica mais democrática; uma prática para uma democracia mais como 

conceito político, e menos co um conceito inteiramente econômico. 

 

4.17 OUTRO BIÊNIO 

 

 Embriagada de Sociologia pelo biênio anterior apresento, ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, a nível de mestrado, um projeto de 

pesquisa com o intuito de refletir sobre o papel político e social da instituição escolar na formação 

de uma cultura democrática. No bojo desta temática, em consonância com a linha de pesquisa 

“cultura, democracia e instituições”, está implícita toda a discussão acerca da descentralização do 

poder, da participação comunitária, dos fins políticos, sociais e culturais da escola, bem como dos 

processos de avaliação inerentes a essa instituição. Contudo, ao longo do primeiro ano de pesquisa 

o projeto inicial foi se dilatando. O estudo das correntes filosóficas, históricas e sócio-

antropológicas acabaram por subsidiar uma reflexão mais profunda sobre democracia e diferença…  

Articular o direito à igualdade e o direito à diferença, por exemplo, como princípios fundamentais 

na construção de uma escola democrática/ inclusiva passa a movimentar o meu pensar… 

 De tal movimentação surge a dissertação “Escola: lugar de igualdades ou diferenças?”, 

resultado de uma interdisciplinaridade discursiva em torno do direito à diferença, calcado no 

multiculturalismo das concepções “pós-modernas” e no declínio das narrativas 

universalistas/igualitárias da metafísica cristã… 

 O que fica desse texto? Fica uma “silhueta de papel”
67

  no meu corpo-pensamento, que não 

cessa de dobrar e desdobrar, duplicando-se… metamorfoseando fora-dentro-fora; fica a vontade de 

conhecer mais Deleuze e Guatarri e Nietzche e Zaratrusta e Dionísio e Apolo…. e paradoxos e 

perguntas: o que há no fundo do espelho? como se chega a ser o que se é? como arriscar-se  naquilo 

que não se sabe e o que não se pode antecipar? como fazer do pensamento uma aventura de alto 

risco, tendo a diferença como seu elemento primordial? 

 

 

                                                 
65

 A abordagem desses autores é marcada pela análise histórico-sociológica da realidade brasileira, mas também pela 

introdução de novas interpretações da realidade social, inspiradas no marxismo, na antropologia, na história cultural, 

e nas teorias de Max Weber e A.Gramsci.    
66

 Trata-se de uma sociedade capitalista avançada, onde o mercado e a doutrina do consumo aparecem sem um nome 

preciso, porém “com pretensões de substituir as formas representativas tradicionais” (SODRÉ, 1996, p.8). 
67

DELEUZE,G., GUATARI, F. Kafka: uma literatura menor, p. 42. 
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4.18 2007 E ALGUNS ANOS ANTES: OUTRO GRANDE TALVEZ 

 

compreenderemos, com o talvez de um pensamento que nunca poderemos 

pensar, com o talvez de um homem que não será um de nós. Mas que, ao 

mesmo tempo, para que sua possibilidade surja, talvez, do interior do 

impossível, precisam de nossa vida, do nosso tempo, de nossas palavras, 

de nossos pensamentos e de nossa humanidade 

LARROSA, 2001, p.289 

  

 Onde o "talvez" nos leve a pensar a vida e a educação como um acontecimento, um devir: já 

estou há algum tempo na Escola Pública. Parece que foi ontem. Muitas coisas acontecem na sala de 

aula e fora dela. Vou me tornando professora nas andanças de uma formAção continuada; é com ela 

que me chega dois convites inusitados e concomitantes: o atendimento pedagógico hospitalar e o 

atendimento pedagógico domiciliar. Na época atuava como pedagoga voluntária de uma Fundação, 

sem fins lucrativos, que atendia crianças e jovens com neoplasia. 

 Tal experiência me trouxe uma oportunidade ímpar em experienciar práticas pedagógicas 

para o hoje. Um tipo de pensamento rondava-nos (eu e as crianças e jovens): não havia futuro em 

parte alguma. Uma tal prática nos oportunizava viver na incerteza, era a alegria do momento que 

nos interessava. Às vezes, nenhuma criança permanecia por mais de um mês. Nada permanecia 

como no dia anterior. Não havia sala de aula capaz de atrair nossa atenção. As práticas pedagógicas 

eram pensadas para o instante. As redes invisíveis dessa experiência oportunizaram-me conhecer 

uma menina de oito anos, com uma doença rara e que estava, desde seu nascimento, dentro de um 

hospital, na cidade de Juiz de Fora. Diante do abandono da família e de uma internação prolongada, 

o hospital era sua casa; a equipe médica e os enfermeiros, sua “família”; o leito da unidade intensiva, 

seu  “quarto”... Nossos encontros davam-se em qualquer lugar, até mesmo na escada de fuga. Caso 

houvesse algum incêndio, ela me dizia, “é por aqui que devemos sair”. Foram poucos meses, mas 

foram o suficiente para que ela me mostrasse que a nossa existência vai se formando no momento 

exato do acontecimento. Naquilo que nos sobra:  “uma escuta da sensação, algo que se passa entre 

uma cor, um gesto, um toque, um odor, um ruído, um peso e implica em misturas, em zonas de 

indiscernibilidade, coagulada, que passam de um a ordem à outra num elasticidade de forças 

invisíveis que atravessam os corpos” (DELEUZE,2007,p.24). 

 E foi de um corpo a outro que passei a fazer, também, o atendimento pedagógico domiciliar 

para uma adolescente de doze anos, que apresentava um quadro de Distrofia Muscular Progressiva e 

baixa imunidade… Essas duas experimentações causaram-me uma escuta, um sentido de alguma 

coisa, um sintoma atual, uma intensidade de gesto... Foram dois casos, no cotidiano de uma prática 

pedagógica, fora da instituição escolar, que empreenderam uma transformação no meu saber/fazer 

professora. Duas situações que, além da concretizar o preceito constitucional do direito à educação, 

demostram a confiança na plenitude do “ser mais” (FREIRE). 
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4.19 FEVEREIRO 1998/ DEZEMBRO 2010: COISIDADES 

 

cada existência pode tornar-se uma incitação, uma sugestão,  ou um germe de uma 

outra coisa, o fragmento de uma nova realidade futura. Toda existência torna-se 

legitimamente inacabada. 

(LAPOUJADE, 2017, p.39) 

 

 Nos meus três primeiros anos de professora da rede pública de ensino, passei por quatro 

escolas diferentes. De cada uma delas poderia lhe contar algumas experiências inusitadas, 

travessuras e muitas dificuldades. As recordações são muitas e atravessam o tempo, se proliferam 

pelo meu corpo especialmente a partir da minha quinta instituição escolar. Foi nela que meu 

professorar se aloja e se prolifera com sensações múltiplas. Ali fiz morada durante nove anos 

consecutivos e ouvi um outro coração batendo no meu corpo. A gravidez biológica do meu único 

filho foi acolhida com muito zelo por toda a equipe escolar e também pela comunidade.... e as 

crianças... Ahhh, nunca me senti tão acariciado o  “grupinho”, como a escola é chamada pela 

comunidade... ali  houve a gestação e a experimentação de uma vida pedagógica, utopias e lutas, 

resistências e acontecimentos; ali fui aprendendo a ser professora de sala de aula “regular”, 

construindo  espaços fantásticos pra invencionices e re-leituras... ali transformava, com as crianças, 

o “nada”, o “lixo”, os “restos” em algo irreverente, em um brinquedo, ainda que os artefatos criados 

durassem apenas o instante da criação; ali fui chamada de “rainha da sucata”... Apelido que ainda 

ouço vez por outra, com um agravante: hoje me acusam de “acumuladora”. Não me furto de aceitá-

lo!! Aquelas oito caixas de plástico, de cinquenta e cinco litros, que chamo de “sucatário” lá no 

CAEE, sabem bem do que estou falando... Especialmente elas porque aguentam um acúmulo de 

coisas das mais diversas e que muitas pessoas chamariam de inúteis e sem sentido... No entanto, 

vejo ali coisas vivas e silenciosas, ao mesmo tempo, a espera de brincantes... Vejo o que  Étienne 

Souriau
68

 chama de “cosmos das coisas”, ou seja, “um mundo no qual coexistem entidades 

psíquicas, entidades racionais, entidades físicas e práticas como sendo coisidades” (LAPOUJADE, 

2017,p.34).  Mas, o que vejo ou o que faço existir com aquelas traquinanas, não é o essencial. Cada 

objeto, cada coisa, tem uma intencionalidade que lhe é própria no mundo labiríntico do pluralismo 

existencial. Contudo, no caso da existência de uma coisa singular, nas suas relações com outras 

coisas e fenômenos, somos chamados à cena para instaurar seu aparecimento. Assim, há toda uma 

“arte de existir” em que fazer a “instauração” de algo é dar-lhe realidade ou, ainda, acrescer algo de 

realidade. Essas proposições de Souriau me faz lembrar o encontro em que Gildo propôs a 

                                                 
68

 “...como tratar mais real aquilo que existe? O filósofo Étienne Souriau fez essa pergunta, tanto no campo das artes 

quanto noda filosofia ou das existências individuais. Quem é Étienne Souriau (1892-1979)? Embora esteja sendo 

redescoberto hoje, sob outros aspectos, a lembrança do seu nome permaneceu principalmente associada à filosofia da 

arte.” (LAPOUJADE, 2017, p.12). 
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fabricação do boneco Neymar com objetos do sucatário, ele não sabia, de antemão, o que usar. 

Revirando as caixas com uma euforia desmedia, achou os cones de plástico que, segundo ele, já 

haviam sido um “carretel de linha gigante” e deu-se por satisfeito: “vão servir”.  Com os cones, 

retalhos de malha e fita crepe, fizemos a “instauração” do seu ídolo do futebol, ao mesmo tempo em 

que tentávamos fazer com que Pedro, a criança “autista”, também se interessasse pelo atividade.  As 

tentativas, sob nossa perspectiva, não foram bem sucedidas e Gildo reiterava: “ele não fala, ele não 

fala”. Em algum momento pensei: “quem não fala?”. O boneco ou o amigo, aparentemente 

desinteressado e alheio aos nossos chamados?  Gildo  não se demora em responder: “ele não fala, 

mas deixa que eu falo pra ele: eu gostei do Neymar, vou tirar uma foto assim ohh...”. 

 Ora, não podemos ver aí um grande paradoxo daquilo que chamamos de realidade?  Qual 

existência seria mais real para Gildo?  A criatura inanimada, que não representava apenas um 

amontoado de sucata ou o amigo que, apesar de ser seu “semelhante”, não lhe era recíproco? No 

plano das existências mínimas, segundo Souriau, de acordo com Lapoujade, as maneiras de existir 

são múltiplas e singulares (transmodais), “não há uma só realidade que não esteja acompanhada de 

uma nuvem de possibilidades” e inacabamento (idem, p.39). Assim, Pedro, mesmo absorto no seu 

camerar e deambulando nas suas linhas de errância, nos convoca a pensar o “autismo” como uma 

forma de arte, um esboço...   

  

4.20 DE 2007 AOS DIAS ATUAIS: DEVIR-CRIANÇA 

 

 Durante os meus vinte e quatro anos de docência sempre fui sendo convocada a pensar sobre 

como estabelecer estratégias pedagógicas diferenciadas, especialmente no processo de escolarização 

de crianças com alguma deficiência, oriundas das classes populares. Com a minha vinculação ao 

CAEE/Sul
69

, a partir de dois mil e sete, essa convocação foi se agravando... Embora haja um certo 

consenso sobre a necessidade de conceber a instituição escolar como um espaço de todos, no qual 

qualquer criança possa construir seu conhecimento, segundo sua capacidade, os processos 

educativos marcados pela lógica da homogeneidade e da exclusão ainda persistem. São eles, no 

fundo, que subsidiam a existência de um serviço como o oferecido pelo próprio CAEE/Sul. Portanto, 

fomentar práticas pedagógicas inclusivas nas escolas regulares, que considere a ambivalência do 

desenvolvimento e dos saberes infantis, constitui uma das tramas do nosso fazerpensar  (ALVES, 

2008) enquanto uma instituição educacional, que habita o dentro-e-o-fora dos parâmetros escolares. 

                                                 
69

 Atualmente o CAEE/SUL atende cento e  trinta crianças, de dois a dezoito anos, que estão matriculados em uma das 

treze escolas ou cinco creches do zoneamento. O objetivo do trabalho é minimizar as barreiras pedagógicas, 

promovendo uma interlocução com a escola, a família e profissionais da saúde (quando é o caso). A “porta” de entrada 

para dupla matrícula são as queixas de dificuldades de aprendizagem, reais (deficiência) ou circunstanciais (dificuldades 

de aprendizagens). 



86 

 

A sensação, muitas vezes, é angustiante: é um nadar e nadar e nadar, sem ancorar em nenhuma 

borda...  Sabemos que trabalhar com crianças com deficiência (circunstanciais ou reais) e que fazem 

parte das classes populares, é combater múltiplos processos de exclusão e, simultaneamente, 

procurar compreender aquilo que não é inteligível, dentro de um certo olhar pedagógico.  Esse 

duplo desafio me motiva sobremaneira a buscar outras possibilidades de formação, num contínuo 

movimento de reelaboração do meu viver docente. É assim que consigo pensar o CAEE/Sul como o 

entre-lugar que atualiza-me num devir-criança... 

 Trabalhar com crianças é o próprio devir, é vivenciar a diferença e a alteridade em jogos de 

lances únicos; trabalhar com crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, estigmatizadas por um laudo médico ou por outros rótulos de uma 

educação maior, é uma experiência ainda mais radical e molecular.   Ser professora para mim é, 

portanto, uma tarefa diária de escrita e reescrita de tudo aquilo que me ultrapassa e que me 

desconstrói; é uma aprendizagem lenta que se fragmenta e se conecta, movimentando um certo 

campo problemático...   

 

4.21 DOS DIAS ATUAIS AO CAMPO PROBLEMÁTICO 

 

 Um campo problemático é exercício que vai configurando-se como um processo de ensaiar 

os caminhos e descaminhos da minha pesquisa de doutoramento; é um desdobramento de questões 

poderiam ser, então, assim formuladas:  quanto falta a palavra, qual linguagem, qual comunicação? 

Como se dá o processo de aprendizagem de um sujeito que não consegue fazer nenhum 

pronunciamento com palavras conhecidas?  Como uma criança que é refratária a toda a dominação 

simbólica poderá estabelecer relações com o outro, posicionando-se frente  a ele?  Quero dizer, 

como promover uma situação educativa se meu aluno for uma criança com o diagnóstico de autista 

e que ainda não faz uso da  palavra verbal ou escrita? Trata-se de questões que colocam em xeque o 

equilíbrio das formas canônicas de se fazer escola e de ser professor; que tem o propósito de 

produzir abalos, rachaduras e  deslocamentos nas maneiras de estar com o outro; nas maneiras de 

dizer, de ouvir e  de olhar aqueles que são duplamente excluídos dos processos educacionais. Anoto, 

especialmente hoje, os dizeres da professora Sônia Clareto: 

 

O campo problemático, como aqui se entende, resiste a dois modos, mais comumente 

adotados, de compreender a pesquisa educacional: a pesquisa como solucionadora de 

problemas e a pesquisa como busca de invariantes. [...]. O campo problemático é resistir a 

estas abordagens mais hegemônicas ´[...]. Problemático não tem a ver com resolução de 

problemas. Problemático também não se refere, como classicamente se vem 

compreendendo, com ‘resultado duvidoso’ ou com ‘defeituoso’. Problemático assume, aqui, 

uma acepção muito própria junto ao pensamento de Deleuze, como acontecimento que vai 

se dando junto a encontros (CLARETO, 2011, p.22). 
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4.22 PRIMEIRO ESBOÇO DE UM CORPO-QUE-ESCREVE 

 

 Um tal campo problemático busca a ideia de um corpoescrevente, que nasce e procura se 

desenvolver enquanto uma disposição ao mundo e um elogio à vida... Assim o corpoescrevente quer 

criar ou inventar algo que não está dado a priori, ou seja, querer forjar um conjunto de formas 

expressivas para um corpo que é linguagem em ato, antes de ser pensamento. Linguagem encarnada 

e potência de agir que estão vinculadas aos automatismos inatos e não nas maquinarias do desejo 

autocentrado e consciente. 

 Para além e para aquém daquilo que compõe os processos de aprender e/ou estudar, o 

corpoescrevente nos remete a um certo amor aos gestos mínimos. Ou seja, o que há são as 

experiências encarnadas de um corpo-que-escreve uma vida por linhas de errância, seja qual for o 

desejo de outrem; há uma epistemologia da movimento e do olhar que abarca, inclusive, palavras 

incompreensíveis de um corpo que escreve, mesmo sem usar uma única palavra. Logo, não se trata 

de assumir a escrita de um corpo que fala, através da palavra identificadora de um texto qualquer 

(formas científicas, eruditas, religiosas, políticas, etc), conforme a “economia escriturística”
70

.  

Antes, trata-se de um modo de viver a linguagem mais como experimento carnal e poético,  do que 

técnico-científico; mais como ação (agir inato) do que como consumo; uma linguagem que se usa, 

que escapa de qualquer estrutura narrativa já pensada ou roteirizada por um outro-normalizado… o 

coproescrevente produz palavras e imagens com a vida, para testemunhar a presença e as  

InterInvencionices de si… 

 

4.23 VIGÉSIMO SEXTO DIA: NÃO SE APRENDE AUTISMO PELA CARTILHA 

 

 Aconteceu-me hoje uma coisa bastante esquisita. Não saberia explicar no calor do 

acontecimento. Agora, porém, preciso desaguar... não, não serão as lágrimas que hão de cair, mas, 

as palavras... Derramo-as, aqui e agora, ao meu bel prazer para dizer, para mim mesma, aquilo que 

não saberia ouvir de outra pessoa. Derramo-as para tentar entender, talvez, o incompreensível...  

Não me julgues mal. Não quero desistir, tão pouco me arrepender de tentar. Mas, não há livros e 

metodologias e narrativas e imagens de outrem que possam explicar, sugerir ou responder como 

deve-se trabalhar, na pedagogia ou na clínica terapêutica, com uma criança autista, com pouca 

funcionalidade verbal. Também não há experiência prática que dê conta de vislumbrar, de antemão, 

uma saída e/ou uma maneira eficaz de obter “resultados”... Não há registo na literatura, quer 

científica, ficcional, técnico-pedagógica ou psicofarmacológica que nos possibilite entender aquilo 

que não se vivencia com o corpo... A esquisitice foi tamanha, que não acho palavras fáceis... preciso 
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 CERTEAU, Michel de Certeau, 2012, p.201. 
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fechar os olhos para re-viver e re-sentir para, quem sabe, reempoderar-me do momento fugidio ... 

Para quê? Para poder contar-lhe...  Ademais, com essas lembranças gostaria de destacar palavras, 

artigos ou pronomes; gostaria de pensar, especialmente, em alguma coisa que fosse útil... mas, o 

escasso se faz presente e retorna, sempre diferente... Sigo tentando escrever, sem pensar... o fato é 

que desde ontem evito o meu reflexo: não coloquei minhas lentes, não penteei os cabelos, cheguei a  

escovar os dentes sem olhar para o auto... A fuga do espelho não chega a ser proposital.  Mas, a 

violência do EU que se culpabiliza, a nada resiste... mas, não adiantou correr, me deparei comigo 

mesma numa foto inesperada. Quer esquisitice maior, alguém tirar uma foto de você sem que esteja 

preparada para tal? Sem repetir quantas vezes forem necessárias para lhe parecer uma outra de si 

mesma? Quem não quer parecer mais bonita e confiável? Quem não quer olhar apenas aquilo que 

lhe agrada? Chorei, lágrimas de choro alto. Mas, acho que ninguém ouviu...As esquisitices não 

pararam por aí. Momentos depois derramei lágrimas bem molhadas. Senti-as escorrendo pela minha 

face encharcando-me por dentro e por fora. Minha blusa de tecido verde poderia ser retorcida... Mas, 

só ouvia alguém dizer: “chora, chora, deve estar doendo”… Ora, quem não entraria em desespero se 

uma criança de nove anos, que não vive o mundo simbólico, tal como a maioria das pessoas, 

puxasse seus cabelos até a raiz? Como você reagiria ao sentir uma mão puxando sua camisa, na 

tentativa de rasgá-la, tendo um chumaço de fios finos entre os dedos? Se a mesma criança lhe meter 

os dentes ou as unhas de maneira reiterada, o que faria? Agiria da mesma maneira com intuito de 

fazê-la entender o quanto isso dói fisicamente? Em uma época em que busca-se por bons resultados 

e eficácia no setor educacional, tais questões não poderiam nem ser proferidas. Ora, uma outra 

esquisitice surge desta constatação: a de que não tenho respostas, só perguntas  de uma 

experimentação que faz re-surgir campos problemáticos... Só tentativas de uma pesquisadora em 

devir…aranha-criança-professora-pesquisadora… devir-tentativas...tenta... 

 

4.24 OUTUBRO_2019 : “FERNAND DELIGNY: GESTOS POÉTICOS E PRÁTICAS 

POLÍTICAS TRANSVERSAIS”    

 

  “Com, em torno e a partir de tentativas”
71

 de Fernand Deligny pude compreender que para 

ser presença próxima de crianças autistas, com baixa funcionalidade verbal, temos que interrogar o 

protocolo do verbo... temos que assumir uma postura de experienciadores; temos que recusar a ideia 

de cura ou de normalização do “autismo”... Se, para o campo médico-psiquiatrico, o Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental com déficits persistentes na 

comunicação e na interação social, para Fernand Deligny o autismo é uma etnia singular, uma 

maneira de existir fora  do “falo-logo-etnocentrismo” (FRANT, 2018)...  Tanto é assim que o II 

                                                 
71

 I Encontro internacional  Fernando Deligny 
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Encontro Internacional “FERNAND DELIGNY: gestos poéticos e práticas políticas transversais”, 

ocorrido em outubro de 2019, no Rio de Janeiro, reuniu um conjunto de pesquisadores de diversos 

países para muito além das experimentações de Deligny com o “autismo”. 

 A proposta do evento foi tecer redes e ideias e lugares em torno da dimensão experimental 

do pensamento e da prática delignyana, que buscava, à sua época, reinventar contextos, reconfigurar 

espaços e coletividades afim de fabricar brechas de agir.... agir contra qualquer tipo de 

aniquilamento de si... agir para fomentar “novas tramas nas quais outras formas de viver, outros 

modos de existência,  e de convivência torna-se possível” ... o Evento deixou claro aquilo que Tânia 

Riviera não deixou de destacar em sua fala “há uma  URGENCIA da ideia POLITICA de Deligny...  

trata-se de uma ideia subversiva... de construção da realidade, na medida em que ela é tecida entre o 

laço... ele busca pactos sociais para chegar a outros modelos de comunidade... que não aquele que 

disciplina e forma massa... Ele RECUSA a ideia de cura, em vez disso, se deva, já que é em muitas 

vezes, impossível mudar o autista, mudar o entorno à eles... trata-se de um gesto forte para a 

liberdade....”
72

 

 Entre vinte e três e vinte e seis de outubro e passei e fui passante por entre espaços e ideias e 

pessoas e coisas ....  certamente estava habitando uma comunidade da diferença, da singularidade e 

do desejo; certamente que todo o encontro me fez pensar,  justamente com os “autistas” que se 

encarnam na presente pesquisa, o movimento de estabelecer um laço comum, ainda que seja 

mínimo e singelo, mas, suficientemente  forte para lançar a cada um de nós para fora de nós 

mesmos, para fora dos nossos vagões, caixotes ou quadrados... Os dias do encontro é  para mim,  a 

celebração de uma vida em pesquisa... Estou impregnada de Ferdnand Deligny há dois anos, como 

já escrevi em algum lugar desse BL_OCO... Mas,  antes mesmo de iniciar o Encontro Internacional, 

tive a oportunidade de estar dois dias no mini-curso da ANPED com minha orientadora Carmen 

Lúcia Vidal Perez e Luciana Pires Alves...  A experimentação desse encontro está relatado em outro 

lugar. Aqui, gostaria de registar também em três blocos que giraram na minha cabeça: ideias, 

lugares, pessoas. 

 

1. IDEIAS: Deligny político... Tentativas etnográficas... Infância Inadaptada... Potências do 

silêncio. Fala-pe rformance: aproximações vagabundas... Cinema e Experimentação... 

Tentativas em imagens... Vagando na Praça Dante Alighieri...INCURÁVEIS: 

normopatologização dos corpos jovens e descolonização da Infância... BEBÊS, CRIANÇAS 

E CORPO-CÂMERA: geografias giratórias e experimentações cartográficas... A prática 

cartográfica na rede de Cèvennes... Tentativas clínicas... O silêncio que as palavras 

guardam... Empresta-me teus olhos... Proposições artístico-políticas... Cortejo cartográfico... 
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 Palestra proferida no encontro. Registrada no meu caderno de pesquisa. 
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Contra os limites da linguagem, a ética da imagem... Deligny e a arte... Sobre o que desaba e 

que eu não sei dizer… 

2. ESPAÇOs: Auditório B8/ PUC-Gávea/Rio; ônibus lotado, metro também; Escola De 

Cinema Darcy Ribeiro- Centro/Rio, uber, tênis, documentários, dança, tablado, círculos, 

tradução;  Casa Jangada/ Botafogo, uber, restaurante, dança, performance;  Casa 

69/Botafogo. Museu de Arte do Rio/ Praça Mauá, cadeiras, choro com a Performance de 

Ligia Laranjeira, chão, céu azul, sons de olhos fechados, objetos. Restaurante Lanchonete 

Lanchonete/ Gamboa/Rio. Lançamento de livros, n-1 edições. Casa Marlon Miguel/ 

Copacabana/ Rio....    

3. PESSOAS: presenças próxima-próxima, que já me tocam em outros momentos fisicamente... 

Carmen Lúcia Vidal Perez, minha orientadora; Luciana Pires Alves, encanto e doçura, me 

acolheu em sua casa, Lucianinha sua filha, alegria de viver; Josie Barbosa, minha prima, 

também abriu as portas para meu corpo repousar;  presenças próxima que tive o prazer de 

conversar e dizer meu nome e um pouco da minha pesquisa:  Tania Rivera, com sua filha e 

alunos e um gostoso almoço;  Sônia Regina Da Luz Matos, com sua delicadeza; Wenceslao 

Machado de Oliveira Júnior e Gabriela Guarnieri Tebet, com seu marido... Marlon Miguel 

(que nos recebeu em sua casa para ficarmos ainda mais próximos da filosofia-prática 

delignyana)... Outras presenças que já tive a oportunidade de ler e de me encantar:  Peter Pál 

Pelbart; Marina Vidal-Nequet;  Noelle Rezende, Educador Passos Adriana Frant; Mauricio 

Rocha; Marina Louver; Maria Alice Poppe... Presenças que conheci pela primeira vez: Lula 

Wanderley, Hélia Borges, Gina Ferreira; e... e...e... 

 

4.25 SÁBADO DE MANHÃ: LINHA E LINGUAGEM 

 

olhar... ar…Olho; Zolho...zolhar… 

#pontodevista#pontodever##tentativas# 

marcele 

 

 

 Mas que estranho o enigma da visibilidade: “tire uma foto minha, assim oh... me olha por 

aqui, oh... depois aperta esse botão... tá me vendo? Olha para mim pela tela e aperta o botão... tá 

me vendo?”  repito várias vezes. O que é a visão das coisas?? vvvvvvvvVVVVVVVVVerrrrr... 

como ver a si mesmo?? Como ver o outro? Espelho... linguagem, autorretrato... pintura... câmera 

escura... foto....binóculo, telescópico, microscópico... Zooommmmm... Verrrrr sua própria imagem 

na tela... Computador. Celular... Câmera...  Redes socias… Olhar e ser visto são duas partes da 

mesma moeda? O que vejo me constitui e torna-se a minha realidade? Tudo que eu acredito ver, 
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enuncia o mundo real, imaginário ou simbólico? Deslocar e ver.... ver, rever  e deixar se envolver 

por uma única linguagem? Vejam o que Fernand Deligny nos fala sobre tal enigma: 

 
mas que estranha visão das coisas e dos seres, sejam eles de espécie animal, sejam eles de 

espécie humana; e por que o ocorrido depois seria superior ao ocorrido antes? Que a 

camada mais aparente de um terreno seja denominada superior, pelo simples jogo de 

palavras, que as outras sejam inferiores. Quanto aos homens que somos, se não houvesse os 

inferiores, como poderia haver os superiores? Onde se manteriam? Em que órbita? 

(DELIGNY, 2015, p. 43). 
 

 Ou seja, a linguagem, que busca toda sua sintaxe no aparelho da visão, pode até ser a 

ferramenta necessária para fazer surgir um pensamento novo, ou mesmo um novo conceito 

filosófico ou técnico, por exemplo. Mas, no jogo de existir aracniano, ela é destituída do seu poder 

absoluto… A vacância de linguagem, nos dirá Deligny (2015) em relação às crianças com quem 

conviveu em Cévennes, faz emergir novas e resistentes possibilidades de viver. Assim, o traçar e o 

zóiar das crianças autistas que emergiu no Centro de Atendimento Educacional Especializado, 

evoca uma tentativa, sempre problemática e provisória, de aprender a ver, escrever e a existir de 

outra maneira com essas crianças e seus familiares…  entre traçar, agir e se deslocar, o rastro da 

imagem, da linha do ser (seres) que é coletivo...Linha e linguagem tem a mesma natureza, afirmará 

Deligny (2015), não a natureza das significações, antes, a das possibilidades e das permissões; não a 

“natureza” do humano, mas o humano de natureza: “caso se entenda que falar do humano de 

natureza é drenar os humanismos estagnados” (idem, p.135 - itálicos no original). Zóiar é, portanto, 

uma tentativa de criar, numa profusão de “imagens furadas” e linhas fugazes, a tessitura de corpos 

tentando se costumeirar... é o olhar de quem está de fora da “experiência de si” do outro, mas, é 

presença próxima, quando “presença-próxima é aquele que age por tentativas e busca acompanhar 

aquilo que é regularidade no costume da criança autista, quando o costume é “modo de agir 

estabelecido pelo uso. Fissura preenchida” (idem, p.238).   

 Preenchimento que pode esvaziar-se no perambular e no estabelecer de um lugar comum de 

corposescreventes, não conjugado por verbos, mas por ações topológicas... por outro lado, a 

impressão que se tem é que não saberemos nunca o que um zóiar da criança autista quer dizer: 

podemos apensa supor, achar e até interpretar, porém estaremos sempre com o ponto de vista 

daquele que não é o “ser” em questão; perguntar-se-á como o “zóiar do autista” funciona, o que ele 

está querendo dizer, qual o significado e o significante... Mas, Deligny nos dirá que é próprio do 

zóiar ser sempre a medida de uma outra coisa, que arrasta consigo uma força revolucionária... 
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4.26 ALGUNS MESES ANTES DA DEFESA:  PANDEMIA E ESQUECIMENTO 

 

“Esquecer não é uma simples vis inertiae  [força inercial], como creem os 

superficiais, mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso sentido, 

graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, não 

penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão (ao qual poderíamos 

chamar “assimilação psíquica”), do que todo o multiforme processo da nossa 

nutrição corporal ou ‘assimilação física’. Fechar temporariamente as portas e 

janelas da consciência; permanecer imperturbado pelo barulho e a luta do nosso 

submundo de órgãos serviçais a cooperar e divergir; um pouco de sossego, um 

pouco de tabula rasa da consciência, para que novamente haja lugar para o novo... 

Nietzsche
73

 

 

 Hoje me perco nas loucuras do inesperado e não sei para qual lado desembolar-me na escrita 

da tese... Esqueço-me com frequência que tenho que finalizar aquilo que não se finaliza... Estou a 

tecer fios de textos igual uma aranha-novelo tonta-de-si: escrevo-me. 

 Me perco nos sentimentos de angústias que rasgam os meus órgãos serviçais ... Isso não 

seria nenhuma novidade não fosse a grave crise pandêmica em que a espécie humana se encontra, 

em função do vírus COVID-19: limito-me. 

 Me perco nas regras de isolamento, porque sou povoada de uma multidão: abandono-me. 

 Me perco na angustia de testemunhar um neoliberalismo perverso e incapaz de garantir 

experiências inclusivas no tempo presente; no aqui e no agora: enlouqueço-me. 

 Me perco no meio de tanta informação e me des-formo com frequência. Já não sei se sou  

aranha ou humana: a metamorfose está em mim ou no mundo? O problema é que há mais de três 

meses que não sinto minhas teias despojar-se em lugares ambulantes. Estou a fiar nos recantos das 

minhas próprias janelas... Na forma aranha, ausento-me do futuro. Quando humana, arrepio-me com 

a vulnerabilidade do hoje... em ambos os casos, esquecer é uma força vital, uma “vontade de 

potência”. O fato é que a pandemia que assola o planeta ganhou dimensões necropolíticas
74

. O 

número de mortes avançam exponencialmente, especialmente nas periferias. Estamos a vivenciar 

uma crise sem precedentes; a opressão que nos assola se reverte em uma experiência negociável... 

as estratégias capitalistas se reinventam... o esquecimento é, também, força vital para o lucro... 

 A banalização das mortes e a virtualização da vida (ao menos para uma parte da população 

mundial) está gerando a suspensão daquilo que um dia chamaram de “normal” (aquele que é 

psiquicamente capaz de seguir as regras e digerir as mazelas sociais). A atividade do esquecimento 
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 Genealogia da Moral, II, §1. 
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 Walter Kohan: Tempos da escola em tempo de pandemia e necropolítica. Disponível em: 

<https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/16212/209209213391 > Acessado em setembro de 

2020. 

https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/16212/209209213391
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em Nietzsche, para além das questões relativas à memória social
75

, carrega em si a possibilidade da 

invenção porque desprende-se das questões físicas...  Há um transbordamento das dicotomias 

metafísicas e uma abertura dos possíveis
76

...   

 

4.27 ÚLTIMA HORA:  PANDEMIA. REDES. JANELAS. TEMPO... E... 

 

Esquecer que temos explicadores... 

Ranciére; 

O mestre ignorante. 

 

 Estou a pensar que COMviver com o outro, o que sempre fora um desafio para alguns da 

minha espécie, está sendo reconfigurado e colocado em xeque. É preciso reconhecer aquilo que não 

é, talvez, óbvio: “vivemos hoje uma mutação vertiginosa no regime temporal que preside nosso 

cotidiano”
77

. Esquecer toda essa tragédia, ainda que seja por algumas horas, virou forma de 

sobrevivência; esquecer os explicadores e o excesso de informações (muitas vezes manipuladas) me 

fez tecer redes com as partículas de poeira na janela... 

 Ahhh, as janelas!!! Elas inspiraram clássicos da literatura e das artes plásticas; elas são, hoje, 

a metáfora perfeita dos movimentos de travessia entre o dentro e o fora; entre aquilo que, nas 

minhas reuniões com as borboletas e mariposas, chamo de tempo rizomático
78

. Não sei bem que 

horas são, nem em qual dia da semana estamos. Sinto-me confusa como nunca. O tempo está 

indeterminado. Não é para menos, estou a dias sem tecer nada diferente. Não me reconheço. A única 

coisa que passa pelo meu sistema tegumentar é que estou nos arremates de uma rede sem fim, 

embora com um final previsto. A defesa da Tese está povir, será marcada na próxima semana e 

ainda há muito o que dizer, daquilo que, talvez, seja indizível... (encerrarei um ciclo, não a escrita 

ou o trabalho com as crianças-incentivo!). 

 O hoje tornou-se perecível e assustadoramente globalizado: a conexão mundial através de 

um vírus pandêmico parece um filme de ficção. Estão acontecendo coisas no Brasil e no Mundo em 

termos geopolíticos que são inacreditáveis e refletem os descasos com as vidas mais frágeis 

                                                 
75

 A memória social seria a origem da responsabilidade e da culpa. A memória funda o homem de promessa e a 

moralidade dos costumes; (o instinto dominante do homem-que-nós-somos). Ver Genealogia da Moral. Segunda 

dissertação.   
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 Ver Walter Kohan: Formação inventiva de professores em tempos de pandemia: o que umlouco lúcido nos convida a 

pensar e escrever? Disponível em: < 

https://www.academia.edu/43603310/Forma%C3%A7%C3%A3o_inventiva_de_professores_em_tempos_de_pand

emia_o_que_um_louco_l%C3%BAcido_nos_convida_a_pensar_e_escrever_Inventive_teacher_education_in_times

_of_pandemic_what_does_a_lucid_madman_invite_us_to_think_and_write >. 
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 PELBART. Peter Pal.; Tempos dos loucos, tempos loucos. In: Revista Sexta-Feira: antropologia, artes, humanidades; 

número 5 tempo; pp. 40-49. 
78

 “é o que se poderia ler em Gilles Deleuze a partir da concepção e um rizoma temporal, em que não se trata de uma 

linha do tempo, nem de um círculo do tempo, tão pouco de uma flecha invertida ou quebrada, mas de uma rede 

temporal, que implica uma navegação multitemporal num fluxo aberto...” (PELBART. Peter Pal. idem, p.46) 
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economicamente. O isolamento social e as táticas de higiene pessoal, com o uso de sabão, álcool e 

máscaras, são medidas que não refletem a realidade de muitas famílias que atendemos no 

CAEE/Sul, que sobrevivem em espaços pequenos e ficam longe do acesso aos serviços de saúde e 

ao direito à alimentação. Entre as atividades do CAEE/ Sul, no retorno ao trabalho de maneira 

remota, está o acompanhamento familiar das crianças atendidas (especialmente aquelas com 

deficiências) para saber como elas estão “se virando” para suprir o básico de alimentação e higiene. 

As questões do atendimento pedagógico especializado ficaram para segundo plano. Diante dos 

relatos das famílias a equipe de profissionais está se mobilizando para acolher as demandas e prover, 

de maneira carinhosa numa rede de solidariedade (muitas vezes com os próprios recursos e/ou com 

a ajuda de amigos e familiares). Me perdi um pouco. Faltam poucos minutos para que eu receba o 

link da reunião. Estarei com os ouvidos na tela e os olhos pendurados na janela... há uma teia. 

Enquanto me fixo nos fios de seda que já estavam ali, num belo recanto, escuto a voz de Liana. 

Conversamos um pouco e ela começa a ler o depoimento a seguir: 

 

Em uma das minhas caminhadas matinais durante essa pandemia, recebi a ligação da mãe 

de um aluno. Dias antes, havíamos ligado para ela e outras famílias dos alunos atendidos a 

fim saber notícias e oferecer ajuda. Ela foi uma das que disse que talvez fosse sim precisar. 

E esse dia enfim chegou. Estava eu, no meio da caminhada, quando o meu celular tocou. 

Atendi sem deixar de andar e qual não foi minha surpresa ao escutar a voz aflita dela ao 

telefone. Uma voz desconfortável, envergonhada por estar precisando pedir, porém 

agoniada, desesperada. Ela disse: "Hoje nós não temos nada para comer. Será que você 

poderia me ajudar?" O desespero tomou conta de mim. Eu perdi o rumo e o passo. Perdi o 

norte. Pensei no pão, no leite, no queijo que me aguardavam em casa assim que eu chegasse. 

Pensei na noite anterior em que eu havia tirado do freezer a carne para o almoço do dia. A 

mim não faltava o essencial, mas a eles sim. Pensei no sorriso desse meu aluno. Na alegria 

com que ele sempre aparecia para os atendimentos, sempre com uma novidade para contar 

ou uma produção feita por ele, as quais ele sempre fez questão de mostrar com orgulho. Um 

nó me apertou o peito e uma angústia tomou conta de mim. Chorei. Parei imediatamente o 

que estava fazendo e liguei para nossa diretora que prontamente se organizou juntamente 

com toda a equipe do Centro de Atendimento. Em questão de horas tudo foi solucionado. 

Além de entregarmos sem demora na casa deles produtos alimentícios e de higiene, 

conseguimos contato com a escola e recuperamos o cartão alimentação que a mãe não sabia 

que podia pegar. Também conseguimos um lugar para que essa família pudesse pegar uma 

cesta básica mensal. Mais tarde, passada a aflição, a mãe nos contou que era aniversário 

desse nosso aluno. Isso causou grande comoção e também alegria a todas nós. Todas, sem 

exceção, ficamos confortadas e nos sentimos bem por ter ajudado. (relato de uma 

professora para a pesquisadora. O que quero destacar com esse relato não é o fato de termos 

ajudado com bens materiais. O que gostaria de deixar claro com tudo isso, tão claro como a 

luz do sol, é que: EDUCAR ULTRAPASSA OS MUROS DA ESCOLA. De nada adianta 

querer que um aluno aprenda se ele não se alimenta bem. De nada adianta julgar uma mãe 

ou pai como negligentes ou distantes quando eles precisam lutar para sobreviverem, lutar 

para dar aos filhos um pão como presente de aniversário....”
79
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 Relato de uma das professoras da equipe, em reunião coletiva. 
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5 PROVOCAR 

 

 

Provocar: “estimular, incitar, desafiar alguém a fazer alguma coisa.” 

Fazer alguma coisa: pensar, questionar... 

 

 

5.1 IMAGENS-AUTÍSTICAS 

 

 “quando ele nasceu, eu vi nos olhos dele… 

ele recusou o mundo” 

uma mãe
80

 

 

 
o autismo e outros transtornos do desenvolvimento continuam sendo diagnosticados 

segundo o desastroso sistema de perfil comportamental de um livro intitulado DSM, 

abreviação de Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders [Manual 

diagnóstico e estatístico de transtorno mentais]. À diferença do diagnóstico de uma 

infecção de garganta, os critérios de definição de autismo mudam a cada edição do 

DSM” 

Temple Grandin 

 

 Identificar pessoas com “autismo”, através de estereótipos e/jargões, é uma constante. Não 

raro, a mídia em geral e o senso comum se referem a uma pessoa nessa “condição neurotípica”, 

como aquela que se isola do mundo, que não fixa o olhar ou que se balança constantemente. 

Ademais o “cérebro autista” ou, mais genericamente, o seu “mundo” pode ser tratado ora como um 

“mundo singular”; ora como um “mundo obscuro e conturbado”; ora como o um mundo 

“fantástico”; em qualquer dos casos a “sua majestade o autista” estaria em uma “outra sintonia” ou, 

quem sabe, em um outro planeta - “Marte”
81

. 

 O fato é que desde os primeiros casos de “autismo” descritos na história
82

, até os 

diagnósticos mais recentes, há um emaranhado de linhas e borduras teóricas e de práticas científicas 

dos mais variados campos da saúde e das ciências da educação. Apesar dos avanços na 

categorização e identificação dos casos clínicos, ainda há muitas controvérsias e confusões tanto na 
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 Depoimento de uma mãe no momento de matrícula no CAEE/Sul, para uma das professoras da equipe. 
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 Nesse parágrafo faço referência à alguns dos livros que são presenças próximas, aqui do meu lado, enquanto escrevo: 

O cérebro autista:pensando através do espectro (GRANDIN & PANEK,2013);  O mundo singular: entenda o autismo 
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70 que Beate Hermelin e Neil O’Connor e seus colegas em Londres, formados na nova disciplina da psicologia 

cognitiva, dedicaram-se à estrutura mental do autismo de uma maneira mais sistemática. Seu trabalho (e o de Lorna 

Wing, em particular) sugere que existe um problema essencial, uma tríade consistente de deficiências, em todos os 

indivíduos autistas: deteriorização da interação social com os outros, da comunicação verbal e não verbal e das 

atividades lúdicas e imaginativas” (SACKS, 2006, p. 247). Até o DSM-IV os critérios diagnósticos pautavam-se na 

referida tríade. 
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identificação, quanto na determinação das características associadas para descartar outros quadros 

de transtornos como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, doença mental, 

transtornos de humor, deficiência intelectual... Isso acontece porque o “o autismo não é um 

diagnóstico de tamanho único” (GRANDIN; PANEK, 2013, 117). Não raro, recebemos muitos 

encaminhamentos de alunos no Centro de Atendimento Educacional em que trabalho cuja as a 

“hipótese de... autismo” se prolonga por meses. Esta situação parece ser um acontecimento mundial: 

“primeiro, meu filho foi diagnosticado com autismos de alto grau. Depois foi diagnosticado com 

transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Depois com Asperger. O que ele tem? (idem, 

p.112). Por esses e outros motivos é que podemos perceber um movimento internacional entre 

pediatras, psiquiatras e psicanalistas para detectar o “risco psíquico”
83

 do autismo nos primeiros 

meses de vida.  Entretanto, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10)
84

, é 

somente a partir dos 36 meses de idade que o diagnóstico deve ser feito com mais “certeza”. 

 De qualquer maneira, como um epifenômeno do discurso “maior”, o autismo se enquadra no 

campo político da saúde e, consequentemente, da medicalização. Segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtorno Mentais, na sua quinta versão (DSM-V), as duas características 

fundamentais para a avaliação do caso são: “déficits persistentes na comunicação social e na 

interação social em múltiplos contextos” e “padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesse ou atividades”.  A díade comporta manifestações variadas, que dependerá da idade, da 

capacidade intelectual, do histórico socioambiental, econômico etc.  Cada caso ainda pode ser 

classificado, de acordo com o manual, em três níveis de gravidade:   nível 3 (déficits grave  de 

comunicação social e inflexibilidade de comportamento diante de mudanças, exigindo apoio muito 

substancial); nível 2 (déficits grave  de comunicação social e inflexibilidade de comportamento 

diante de lidar com mudanças, mesmo com a presença de apoio; exige apoio substancial); nível 1 

(na ausência de apoio, déficits na comunicação e dificuldades de comportamento, exige apoio). 

(DSM, 2014). 

 A partir da literatura consultada e da minha prática coletiva, enquanto pedagoga de um 

Centro de Educação Especial, nota-se que há uma relação bastante particular e controversa da 

história do autismo, de sua nomeação, enquanto categoria nosográfica em busca de tratamento, 

educação especializada e “cura” (com diagnóstico precoce e intervenção sistemática). Ou seja, trata-

se de uma multiplicidade de nuanças, nem sempre visíveis, de combinações e de propriedades 

comportamentais a serem observar; trata-se, portanto, de investigar, a cada “caso”, como o 

“autismo” se manifesta. Diante do encontro com o “caso autista” há dois tipos de possibilidades: 
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 Ver trabalhos Marie-Christine Laznik, como Rumo à Fala: três crianças autistas em psicanálise. (2011) 
84

 Classificação elaborada pela Organização Mundial da Saúde (1998) 
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prender-se ao diagnóstico, a cronologia dos fatos e a identificação daquilo que falta ou que excede à 

síndrome, acreditando que estamos diante de um ser “deficiente”, “doente” e “transtornado”. Ou, ao 

contrário, perceber que o modo de ser “autista”, especialmente daqueles em “vacância de 

linguagem” (DELIGNY, 2015) denuncia a artificialidade e os engessamentos dos códigos sociais a 

que estamos habituados. No primeiro caso, há a universalização de critérios, o fortalecimento das 

normas e das instituições, o enriquecimento das indústrias farmacológicas, etc.  No segundo, cada 

ser “autista”, especialmente aqueles em que a palavra não lhe “pertence”, irá se confundir com as 

possibilidades criativas que sua existência oferece... e é dentro desta perspectiva que meu trabalho 

teórico-prático se localiza. 

 Criar outras possibilidade de pensar a prática com crianças “autistas”, no contexto de 

atendimento pedagógico especializado, foi um dos meus objetivos nesta pesquisa, a partir do 

trabalho do pedagogo Francês Fernand Deligny (2015); bem como fazer surgir questões ordinárias e, 

talvez, sem respostas: “a garnde questão que Deligny se coloca é, antes de tudo, esta: podemos dizer 

alguma coisa da consciência da criança autista que esteja em relação com a nossa própria 

consciência? Podemos falar da consciência delas a partir da nossa?” (SÉVÉRAC, 2017.p.123). 

Estas e outras questões aparecem entre as tramas incertas de corpos que se escrevem por tentativas: 

 

[...] o que Deligny chama de tentativa – não é um projeto, não é uma instituição, não é um 

programa, não é uma doutrina, não é uma utopia – mas uma tentativa, diz ele, é frágil e 

persistente, como um cogumelo no reino vegetal. [...] Uma tentativa é comparada à jangada. 

Pedaços de madeira ligados entre si de maneira bastante solta para que, quando venham as 

ondas do mar, a água atravesse os vãos entre os troncos e a jangada consiga continuar 

flutuando. É apenas assim, com essa estrutura rudimentar, que quem está sobre a jangada 

pode flutuar e sustentar-se (PELBART, 2016, p. 304). 

 

5.2 “AUTISMO”:  MICRO-TENTATIVA E OS DESAFIOS DE NÃO SEMELHANTIZAR 

 

O homem- que- somos nos exclui do humano da espécie... 

Deligny 

 

 Ao longo dos anos de docência, especialmente como professora do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado (CAEE/Sul), acompanho discussões teórico-práticas que abrangem a 

questão da Inclusão Escolar e que extrapolam o debate da Educação Especial. Tais questões geram 

um embate constante, quer no cotidiano das escolas regulares e atendimentos especializados (no 

campo da saúde e/o da educação), quer no campo das políticas públicas e também nos estudos e 

pesquisas acadêmicas. A universalização do acesso à educação básica para a população de 4 a 17 

anos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação é 

uma prerrogativa garantida por lei, no entanto, na prática, sabemos que as situações de ensino-

aprendizagem que são instituídas, nem sempre corroboram tal acesso, no que tange ao quesito 
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permanência. Ou seja, muitas são as barreiras para a consecução de objetivos universais de 

aprendizagem tendo em vista a heterogeneidade de situações reais que emergem no cotidiano de 

uma sala de aula regular. 

 Apesar das garantias legais, até mesmo no resguardo e ampliação de profissionais e serviços, 

o caso mais grave do “público alvo” da educação especial ainda nos desafia. Os esforços e as 

dificuldades para adapta /flexibilizar currículos e processos avaliativos; a formação de professores; 

as questões de acessibilidade arquitetônica; de comunicação e de matérias pedagógicos, etc. acabam 

por afastar muitas das nossas crianças e jovens do dia a dia escola e/ou dos atendimentos 

pedagógicos especializados (AEE); Além disso, nos deparamos com uma tendência de 

patologização e consequente busca por diagnósticos/medicalização da infância, que acabam por 

justificar índices de evasão, repetência e o próprio adoecimento dos professores e professoras..   

 As queixas pedagógicas encaminhadas para o atendimento especializado, na maioria das 

vezes, giram em torno da  “dificuldades de aprendizagem”, da “dificuldade de fala” e da 

“dificuldade na interação social” (leia-se dificuldade em cumprir regras). Enquanto instituição de 

intervenção pedagógica, sempre nos solicitam relatórios avaliativos para corroborar, ou não, com os 

pareceres diagnósticos no campo da deficiência e/ou de outros tipos de transtornos de aprendizagem 

(dislexia, dislalia, etc.) ou mesmo no campo da saúde mental. Muitas crianças e jovens já foram 

matriculados no CAEE/Sul pelos seus responsáveis na esperança de serem “curados”, seja qual for 

o motivo do encaminhamento... muitos deduzem e/ou se confundem e pensam que o nosso trabalho 

é no campo da saúde. 

 A expectativa de um desenvolvimento escolar normal, especialmente na alfabetização da 

leitura e da escrita, permeia o imaginário de muitos familiares, mesmo em relação à déficits 

cognitivos e deficiências sensoriais. Perguntas como, “quando meu filho vai ter alta?”,  “quando ele 

vai aprender a ler?” são recorrentes. Na medida em que os atendimentos vão acontecendo e as 

nossas intervenções pedagógicas, para cada caso, se estabelecem, vamos minimizando algumas 

angústias dos familiares. Os vínculos coletivos vão se estabelecendo, independente do trabalho 

individual de cada membro da equipe, em relação à criança atendida...  Na maioria dos casos o 

atendimento especializado é  feito grupo, de acordo com a idade. As crianças com desenvolvimento 

“atípico” são atendidas de acordo com suas possibilidades de interação: ora de maneira mais 

individualizada; ora em duplas, trios ou em atividades mais coletivas.   

 Em se tratando, especificamente, do recorte que fiz para minhas aventuras de pesquisa vos 

digo:  às vezes, a sensação que tenho ao estar próxima de uma criança classificada como “autista”, 

com pouca funcionalidade verbal ou que “exige apoio muito substancial – NÍVEL 3” (DSM-5), no 

contexto de um atendimento especializado, é como estar no meio de um terremoto intelectual: 
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quanto mais eu penso saber-dizer-fazer algo em torno deste campo problemático, mais me 

surpreendo e me desafio. 

 O estabelecimento de uma rotina de trabalho pedagógico parece ser uma alternativa sensata 

e eficaz para gerar progressos nas funcionalidades da comunicação social e nos padrões de 

comportamentos restritos e repetitivos. Contudo, nas situações vivenciadas, observadas ou relatadas 

no nosso dia a dia, e no dia noite de casos “reais” – (não da literatura médico-psiquiátrica ou de 

outros campos da educação) -   dentro da nossa instituição ou das escolas regulares em que temos 

acesso, a sensatez e a eficácia passam ao largo. Muitas vezes, mesmo com todos os procedimentos e 

planejamentos e saberes, o desejo de torná-los “normal” escapole e é capturado pelo acaso das 

ocasiões; muitas vezes, o desejo que se instala socialmente em nós (digo, nas práticas 

institucionalizadas) de “semelhantizar” é destituído do seu lugar. É nessas ocasiões que deixamos o 

terremoto nos arrebater e nos lançar para fora de nós mesmos: eis-me aqui, no texto-tese, num 

desejo insano de expressar  micro-tentativas de um coletivo de trabalho; eis-me aqui, palavra-por-

palavra, para dizer um pouco das minhas histórias-viagens de formação; eis-me aqui para dizer de  

“autistas” que se aproximaram da pesquisa antes mesmo dela existir. Eles já estavam lá, 

convocando-me ao desconhecido e permanecerão, mesmo com o fim deste empreendimento 

acadêmico; permanecerão ainda que sob a rúbrica de outros nomes próprios ou de nomes que se 

queira dar. Eu as chamo de crianças-incentivo...   

 Estar próximo delas, independente de um laudo médico ou dos rótulos de uma educação 

maior
85

 é um grande nó do cotidiano de nossas práticas, posto que estamos inseridos dentro de uma 

educação que regulamenta e contorna, de maneira a priori, todas nossas ações. As micro-tentativas, 

os deslocamentos, os desvios devem ser constantes, porque “o nome e o sujeito vão de ombro a 

ombro, e o ser falante que somos tem uma propensão a identificar e unificar pelo nome aquilo que 

percebe – e, portanto, apostar na existência de uma subjetividade para aqueles que lhe parecem ser, 

apesar de tudo, semelhantes. Ora, para Deligny, mesmo chamar Janmari pelo nome já marca o 

abuso da linguagem: ao nome próprio para qual o ‘se’ devém um sujeito singular, Janmari não 

responde” (SÉVÉRAC, 2017,p.123).   

 Quem já teve a oportunidade de estar perto de uma criança autista, especialmente aquelas 

em “vacância de linguagem”, como nos diria Fernad Deligny (2015), sabe o quanto elas golpeiam o 

poder imperialista de identificar e nomear os indivíduos como sendo “eficientes” e “produtivos” e 
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 Gilles Deleuze e Félix Guattari, especialmente em "Kafka; por uma literatura menor" (2014) elabora o par conceitual 

menor/maior afim de desfigurar as maneiras de olhar, ler ou escrever instituída por um pensamento representativo. 

Segundo eles a literatura de Kafka pode ser considerada uma literatura “menor” por caracterizar-se por aquilo que 

escapa às normas  canônicas. … Assim, a função de tudo aquilo que é maior “se definiria precisamente pelo poder das 

constantes”. DELEUZE D., GUATTARI. Mil platôs. vol. 2. São Paulo: Ed. 34, 2011. p. 50. 
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“seres de palavra”… Temos aí um outro nó arrebatador: como trabalhar com crianças que 

desprezam tais palavras de ordem e todos os referentes dessa estrutura linguística maior? Ao ser 

“autista”, encarado pela sociedade como um “ser-fora-da-norma”, teria poucas alternativas de viver 

suas singularidades, posto que sua rotina de vida é instaurada na lógica da adaptação, reabilitação, 

medicalização. Para Deligny, essas estratégias que visam  semelhantizar não funcionam para o ser 

autista em “vacância de linguagem”, pois não ser semelhante é a condição primeira de existir dessas 

crianças. Nesse rastro que esta pesquisa se inscreve. 

 Ser semelhante para Deligny seria a pseudo capacidade de “colocar-se no lugar de, e se 

fosse comigo”. No entanto, essa identificação, apesar de ser de “boa fé”, é da ordem impossível.  

Tratar-se-ia, talvez, de um tipo de alteridade radical: 

 

O gesto fundamental da abordagem deligniana do autismo consiste, portanto, em não 

‘semelhantizar’. Respeitar a criança autista é antes reconhecer que ela e nós não somos da 

mesma família, que nela não há instância psiquica – razão teórica ou prática, consciência de 

si, projeto ou intenções – que possa fazer dela nosso próximo, ou nosso semelhante (...)” 

(SÉVÈRAC, 2017, p.123). 

 

“Autismo”: espectro, abalo sísmicos e ressonâncias... 

 

Você não precisa de ter um diagnóstico de 

transtorno autista para estar no espectro. 

Temple Grandin 

 

 Não é à toa que falam em “espectro”
86

. Cada caso é, de fato, único e singular e pode 

configura-se de maneiras tão múltiplas quantas forem as possibilidades neurobiológicas e culturais. 

Ademais, sempre fica uma interrogação social e científica sobre o que é a “verdade sobre O  

Autismo”
87

 (FURTADO, 2013). Há uma infinidade de trabalhos e pesquisas que compõem um 

terreno arenoso e controverso. Talvez por isso, as microtentativas que vivi durante a pesquisa, 

sobrevoando as conexões entre o arcabouço técnico-científico e teórico-metodológico no dia-a-

dia/dia-a-noite de práticas pedagógicas não escolarizadas, causa-me um espécie de abalo sísmico, 

uma expansão por turbulências. 
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 “A ideia de espectro surgiu em torno de 1960 por movimentos que consideravam difícil definir o que é autismo. 

Dessa feita, não estamos diante de um quadro específico mas um conjunto de características que englobaria vários 

quadros clínicos. “Se o autismo é um espectro, não pode ser tratado como uma unidade nosológica fechada. Seu alcance 

e seus limites exigem uma constante negociação pública. Qualquer decisão a cerca do ponto de corte ao longo do 

espectro do transtorno autista será sempre arbitrária, resultado de interesses e lobbies de determinados grupos.” 

(BARON-CHOEM, Q995; FRITH, 1991 apud: furtado, 2013, p.98) 
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 “[...] o fenômeno da criação do autismo – ou seja, sua formalização numa categoria nosográfica específica e sua 

banalização histórica –, por corresponder a uma lógica científica que foracluí o sujeito, se depara com essa dimensão 

subjetiva impondo limites ao seu trabalho e inaugurando toda uma polêmica. Esta polêmica tem como solo e adubo os 

interesses institucionais no decorrer da história, inaugurando um verdadeiro campo de batalhas.” (FURTADO, 2013, 

p.200). 
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 Nesse sentido, é que Fernand Deliny (2015) me inspirou a viver a tentativa como método, 

cotidianamente reconfigurado...  Nesse sentido é que compreendo o CAEE/Sul como um espaço 

movente de conexões variáveis, um espaço “entre”
88

; uma ondulação; um ponto indefinível na 

hierarquia das instituições, onde  é possível experienciar relações outras que não as já estabelecidas 

pelo modelo interativo, totalmente preenchido pelo comando do saber técnico-especialista. Ir ao 

encontro das minhas crianças-incentivo sem a intenção de promover trocas, mas de instaurar  o agir 

em companhia; o produzir linhas de errâncias, cartografiadas em  teias de contato que zóiam com-a-

imagem, sem querer dizer nada; criou-me um espaço de iniciativas (idem, p.137). O que estou 

querendo dizer é que, ainda que haja um planejamento pedagógico específico, pensado de acordo 

com as potencialidades observadas de uma criança específica, não há quase nada que se possa fazer, 

ao não ser, habitar o inesperado das iniciativas nada costumeiras de uma criança em “vagância de 

linguagem”. 

 Uma tal habitação abre brechas para viver sistemas de afetos, no sentido de aproximações e 

ações em conjunto, a partir do próprio agir-para-nada: crianças-incentivo perambulam nos espaços 

de atendimentos, as vezes, por perambular. No longo corredor de acesso às salas há jogo de 

amarelinhas, círculos desencontrados e linhas ziguezagueantes; há um varal para pendurar trecos e 

folhas de papel e bonecas feitas com tiras de panos (o que se quiser); há coisinhas penduradas no 

teto e, ainda, dois “painéis” com sacolas de plásticos transparentes. No menor, talvez no meio do 

caminho, pode-se achar miniaturas de coisas e pequenos cacarecos (coisas que muitas vezes seriam 

descartadas para o lixo); no outro, vê-se livros de vários tamanhos. Apesar de ser um espaço que 

convoca à interação imediata, para nós, os seres falantes, a criança “autista” o ignora. No entanto, 

ela usa e abusa das corridas. Sai de uma sala e corre para outra, as vezes só para pegar biscoitos; 

outras para sair em busca de algum objeto de seu interesse: abre as portas e começa a zóiar, sem dar 

a mínima confiança para os sons que são proferidos por nossas bocas. Apesar dos chamamentos 

segue a explorar o espaço da instituição de uma forma outra. Fico me perguntando, sabemos olhar 

para aquilo que ele olhou? Sabemos perceber aquilo que não conseguimos acessar pela linguagem? 

O que fazemos com esse vagar desinteressado pelas normas linguísticas e pelas exigências 

comportamentais? O agir dessa cdeiança-incentivo é um exemplo de como estamos acostumados a 

esperar uma interação entre eu-outro no tempo recíproco e cronológico.   

 Assim, pensar esses processos “com, no entorno e a partir” de Fernand Deligny (2015) me 

fizeram questionar as nossas limitações de agir em perceber as movimentações e as relações que 

essas crianças estabelecem no seu entorno espacial. O chamado é, portanto, assumir a difícil tarefa 
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O entre-lugar no sentido de que trata-se de uma instituição de apoio à educação inclusiva que fomenta ações 

intersetoriais, sempre baseadas, no mínimo, num tripé de relações : 1) Secretaria de Educação Municipal – CAEE/Sul – 

escola;  2) Escola – CAEE/Sul – família;  3) Família – CAEE/Sul – escola;  4)Família – CAEE/Sul – “autismo”; 5) 

Saúde –  AEE/Sul – “autismo”;  6) Assistência social – CAEE/Sul – “autismo”; 
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de que, muitas vezes, “palavra alguma convém” (DELIGNY, 2015, p. 139). Convém, talvez, seguir 

os rastros da suspensão de uma linguagem e de um saber enclausurante, pois 

 

vai saber o quê, para um autista, a água pode ser, ou o que pode ser água? “nós”, a mesma 

coisa: vai saber. “Esse saber” que deve escrever-se: isso ver. Isso? Isso que não pode senão 

nos escapar, isto é, que está fora da capa que nos enfeitiça, a nós que vivemos o uso da 

linguagem, do símbolo. Qual é nossa busca? Apontar o reparavél - outra estrutura, não a que 

sustenta a linguagem -, que “permite” o agir da iniciativa (idem, p.139). 

  

 Os momentos que tive com as crianças-incentivo, no cotidiano da nossa instituição, foram 

muitos e sempre serão irrepresentáveis, estão cravados na minha carne. O que posso dizer como 

forma de encerrar uma escrita, de uma pesquisa para uma tese, é que ainda busco outras maneiras 

de estarcom eles; entre pontos e reticências vou me estabelecendo, precisamente, naquele grande 

talvez dos acasos das ocasiões. Variação contínua do próprio movimento de escrever uma vida. 

Preciso reconhecer que estou me desdobrando num corpo que extravasa uma escrita de modo sutil e, 

ao mesmo tempo, violento num “para nada”. Escrevo-me, agora, sobretudo, para me avizinhar com 

“a arte, as bordas... e o fora”
89

 de uma vida em pesquisa. Pesquisa nas bordas e ao lado de um 

campo problemático e de um autor pouco conhecido no campo da educação especial e com quase 

nenhuma obra traduzida para o português. Não foi minha intenção, no decorrer do processo de 

pesquisa, indicar as influências teóricas que Ferdnand Deliny sorveu e nem aprofundar conexões, 

ressonâncias e refutações do seu pensamento com outros autores. Contudo, não poderia deixar de 

destacar que, 

 

Ele vai ler com cuidado algumas obras da etologia, vai ler Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss, Clastres, 

são algumas figuras que ele vai ler. E ele vai ler Wallon com muita frequência. Deligny era um 

leitor mais intuitivo que analítico, gostava muito de literatura, em especial Cervantes, Conrad, 

Melville. A biologia interessava mais que a psiquiatria, e os textos de Wallon mais que os de 

Foucault, Deleuze e Guattari. Ele leu cuidadosamente LeroiGourhan, Lévi-Strauss, Clastres, mas 

também circulou por Heidegger, Marx, Althusser, Lacan, La Boétie, Wittgenstein (MELO, 2017, 

p. 259). 

 

 Em função dessas interfaces é que sua vida-obra ganha um aspecto multidisciplinar. Assim,   

o devir-aracniano na escrita e na vida se dá através “de um traçar e um tramar reiterados, renitentes 

e sem projeto. A aranha e sua teia se tornam alegoria pra se referir à vida com os autistas – em um 

momento, porque ele também vai mudando” (MIGUEL, 2015, p. 57). 

 configura-se como uma possibilidade de criar uma espaço-comum, por tentativas e 

processos... Permitir um ponto de ver inapreensível ao nosso entendimento, é permitir alguma coisa; 

um estar ali-próximo buscando suspender o ponto de vista habitual, buscando furos na percepção 

egocêntrica que é própria, muitas vezes, do observador-pesquisador (enquanto posição de um 
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sujeito que representa, fala e julga o outro)...    

 O agir da iniciativa autística dos meninos acompanhados na pesquisa supõe, nessa 

perspectiva, um “subsitesma criativo” no interior da nossa instituição... eu vivenciei um processo de 

pesquisa que não é meu, mas, das relações que fui estabelecendo com o espaço, com o tempo e com 

as imagens, e com encontros, e… O que estou querendo dizer é que, no caso das crianças “autistas”, 

em “vagância de linguagem”, o tema das maneiras de ver e de se deslocar, apropriando-se do 

espaço mais do que que do tempo (real, virtual, imaginário) é um ataque poderoso nas nossas 

premissas de que é sempre a “palavra que nos constituiu” como humanos...   

 Assim, pra Deligny imagens produzidas pelo camerar “autista” podem destituir a retórica do 

“homem-que-somos”, calcada na linguagem instrumental e na consciência situada do nosso “ponto-

de-vista”... nessa perspectiva o Bl_oco cartografia do olhar tem sua função é passar por dentro e por 

fora e ao redor de toda compreensão e/ou explicação; é, então, uma possibilita de percebemos os 

gestos mínimos de uma outra maneira...  (para crianças como o Rudá, a escrita da palavra dá-se em 

linhas e traços com o corpo... gestos, olhares, movimentos singulares, agir para nada... por isso que 

a pesquisa promoveu uma tentativa de cartografiar olhares e  trajetos... ) o meu desejo é que ela (a 

tese-imagem) se torne presente no coletivo do CAEE como uma sombra  provocativa e que fique no 

entre: entre dobras; entre desorganizações; entre aparecimento e desfazimento dos sentidos e de 

saberes... e, especialmente entre pensamentos... 

 

5.2.1 Pro-vo-ca-ções em devir
90

 

 

“Provocação: pro-vo-ca-ção; ação ou resultado de provocar; //pl: 

provocações/ adj: provocador, provocante, provocativo/ v: provocar/ cf: 

desafio” 

 

 Eu anoto na epígrafe o significado da palavra, de acordo com os dicionários, para melhor 

destacar o lugar em que gostaria de inserir a minha tESE: o da provocação... 

 Eu digo isto porque a cada vez que releio os meus escritos, olho os mapas ou as imagens que 

emergem da pesquisa, tendo em vista a organização final do trabalho, percebo uma coisa que ainda 

não tinha visto: desfaleço-me com medo da LUZcidez... 

 Eu digo isto porque a cada vez que retorno ao material, sou tomada por diferentes Bl_ocos 

de paisagens
91

, ou seja, por um modo de operação do meu pensar e do meu viver que emaranha-se 
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 A fundamentação filosófica do conceito de devir pode ser remontada aos escritos do pensador pré-socrático Heráclito 

que formulara o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e mutabilidade das coisas particulares e 

transitórias. No corpus deleuziano e de seus colaboradores podemos dizer que o devir é um tornar-se, num movimento 

continumm. É bastante clara, também, a influência que a filosofia de Friedrich Nietzsche exerceu nos escritos 

deleuzianos e na concepção do devir como multiplicidade, diferença e afirmação da vida. 
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nos fios e desvios das palavras: Perco-me no Tempo e no Espaço... 

 Eu digo isto porque os diferentes registros imagéticos, esboços de escrita, cadernos de 

campo, diários de leitura, não concorrem por prioridade ou unidade e foram escritos de maneira 

concomitante e/ou aleatória e com intuito de apreender as “rupturas de sentidos autofundadoras de 

existência”
92

... Espalho-me em rabiscos e poesias e em princípios e fins... 

 Eu digo isto porque há varias entradas para começar a acessar a Tese e qualquer fragmento 

ou imagem torna-se uma janela aberta para coexistência de subjetividades... Jogo-me no fiar do meu 

corpoescrevente por esboços... 

 O que quero dizer, então, é que o movimento não hierarquizado de todo o processo de 

pesquisa permite tensionar minha “competência” para o saber institucionalizado, com todas as suas 

“tradições falocráticas e invariantes subjetivas”
93

, provocando-me uma indubitável carga afetiva… 

 

Oca. Vaga. Vazia. Vazante. Passeio. Pensamento. Questão. Travessa. 

Atravessada. Travessias...  Germinação de experimentos... doutoramento: 

processo, percurso vento, volteia, gira-gira pirilampo... luz-que-ofusca o véu 

de maia...  que lança a semente rara. Ventania. Vendaval. FaíscaMentos... 

outras paisagens para nascer  nOvos tipos de provocAções e de combates...   

mArCele bArBosa. 

 

 Afetos e perceptos num alvoroço de paisagens... por isso, vos digo, a Tese aqui é pura 

provocação: há poesia e sedução e há os cortes; há representações intempestivas e furações 

inabitáveis; há repetições e invencionices; há teias móveis na fiação de redes invisíveis; há brechas 

e ligaduras e atravessamentos, porque assim é fluxo da vida... é uma escriVida (MATOS, 2015) que 

vos apresento em B_locos, talvez ocos de significações “positivistas” e de  uma cientificidade 

“dura”, mas, justamente por isso, transversalizada por aquilo que excede à razão do “projeto 

pensado” pelo “homem-que-nós-somos”... 

 Nos B_locos há alianças provocativas entre campos teóricos-filosóficos que nem sempre se 

conjugam, mas que se tocam na figura de Fernand Deligny (19913-1996), para desestabilizar as 

fronteiras do que chamamos de “autismo” e possibilitar intervencionices nos modos de se viver e de 

escrever, ainda que não se use palavras audíveis. Nesse sentido, assumo o corpoescrevente como 

uma figura provocativa para alargar a noção de escrita fonoetncentrica, especialmente para aqueles 

que usualmente chamamos de “autista não verbal”...  corpoescrevente para além e para aquém do 

                                                                                                                                                                  
que as anima, como aprendemos com Milton Santos. As formas esperadas são de tal modo suspensas no texto que nos 

obriga o movimento de tramar lugares de contato, tecer paisagens de encontros.” Lorena Bonomo. Parecer de 

qualificação. (11/12/2018). 
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psicanálise reunidas!” (GUATTARI, F. Caosmose.2012, p.33.) 
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verbo, como uma escrita do gesto, do olhar, do movimentar, do tramar, do traçar... 

 

Cem outros lugares, eis o que é preciso tramar. A existência de uma criança 

autista só pode se tramar na trama de uma existência muito cotidiana, aqui e 

ali, de alguns indivíduos. […] Comunicação, relação, transmissão. Todas 

estas palavras em ‘ão’, é preciso filtrar e refiltrar o que as impregna de 

poluição cultural. O mínimo gesto pode ser um sinal para uma criança que 

vive fora deste uso da palavra em nós inveterada. Eu escrevi: para e não: à. 

Tratar-se-ia de uma arte de viver? 

Fernand Deligny
94

 

 

5.2.2 Pro-vo-car 

 

Provocar: “estimular, incitar, desafiar alguém a fazer alguma coisa.” 

Fazer alguma coisa: pensar, questionar… 

 

 

5.2.3 Campo problemático 

 

O que mais pode haver para se falar, escrever ou questionar sobre um assunto amplamente debatido 

também pela mídia, literatura, cinema e até mesmo pelo senso comum? Além disso, é mesmo muito 

desafiador reconhecer que o “autismo” tanto pode ser definido como uma doença geneticamente 

heterogênea e complexa, como um “movimento social” , prenhe de reivindicações jurídicas e 

identitárias, causando “fascínio, intolerância e exclusão” (FURTADO, 2013). Trata-se de um campo 

problemático prenhe de questões “banais” e “complexas”, amplamente provocativas: “Por que o 

autista tornou-se uma figura de tanto destaque nos dias de hoje? O que significa a entronização da 

figura do autismo?”  (idem)... O que é autismo para aquele que não é autista? Por que falamos em 

Transtorno do Espectro Autista? Em linhas gerais como percebemos essa criança e o seu 

“diagnóstico”? Pensando no processo de escolarização dessas crianças, quais as dificuldades que 

vivenciamos? Em relação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), quais os desafios e 

expectativas que enfrentamos?  Em ambos os casos (escola e atendimento especializado), o que 

mais nos incomoda? Como possibilitar uma via de aprendizagem escolar que não os enquadre numa 

lógica adaptativa de comportamento? O que é conviver com o autismo em processos educacionais e 

na vida?  O que autismo nos provoca? Quais nossas angustias cotidianas com a “não-palavra” de 

crianças autistas “graves”? Que processos cognitivos percebemos no autismo? Como eles 

apreendem o mundo circundante ? O que é trabalhar com o autismo não verbal? Podemos pensar o 

trabalho pedagógico em termos de “tentativas” como método e como relação pedagógica?  Como 

pensar/praticar experimentações pedagógicas de “sucesso” escolar, fora dos liames convencionais 
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da linguagem e do diagnóstico? De que sucesso estamos falando se, diga-se de passagem, alunos 

das classes populares, ditos “autistas graves”, não o logram com facilidade em nossas escolas 

públicas? Quais são as possibilidades de escolarização, e de um atendimento pedagógico 

especializado, diante de crianças que nos exigem, na maioria do tempo, a potência da variação?  Ou 

seja, como defender a inclusão de crianças “autistas” no ensino regular, se este ainda estrutura-se 

sobre práticas e politicas prescritivas e universalizantes que excluem; práticas e politicas maiores 

que intentam a “ensinar tudo a todos”? 

 

5.2.4 Golpe de vista
95

 

 

 Déficits.  Diagnóstico. Critérios. Espectro.  Linguagem. Conduta. Claro enigma. Atípico. 

Agressividade. Transtorno. Atenção. Distúrbio. Síndrome. Neurologia. Especificadores de 

Gravidade. Inadaptação. Comportamento. Geneticistas. Inclusão. Preconceitos. Sinais. Interação. 

Recusa. Educação. Procedimentos. Persistência. Demora. Olhares. Desvio. Condição. Anomalias 

congênitas. Mediação. Prevalência. Sensibilidade. Estereótipo. Limitações. Tentativas. 

Comorbidades. Neuroquímica. Psiquiatria. Transtorno. Olhar evitativo. Rotina. Emoções. Prejuízos. 

Fonoaudióloga. Ecolalias. Nutrição. Psicóloga. Prognóstico. Equoterapia. Imagens. Estimulação 

Precoce. Memória. Comunicação Social. Função Mental Superior. Neuropediatria. Produtividade. 

Terapia Ocupacional. Padrões. Cérebro. Alterações. Genética. Regiões genômicas. Leo Kanner. 

Hans Asperger. Fisioterapia. Temple Grandin. Introspecção. Organização. Estereotipias. Espaços. 

Tempo. Memória.   Intervenção. Métodos. Impulsividade. Fatores de risco. Neurodesenvolvimento. 

Apoio. Leis. Software. Fenótipos. 

 

5.2.5 Uma sinopse clínica 

 

 “O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um grupo de desordens de origem neurobiológica que 

possui um impacto considerável na vida do indivíduo. Os sintomas nucleares  do TEA referem-se 

aos comportamentos restritos/repetitivos bem como aos déficits na comunicação social. Além disso, 

na definição do quadro de TEA, o clínico precisa levar em conta a ocorrência de deficiência 

intelectual, atraso na linguagem e déficits na coordenação motora fina e sensorial. A caracterização 

completa de cada indivíduo é de suma importância para o melhor direcionamento das 

intervenções/estimulações como também para o delineamento de prognósticos. A origem do TEA é 

multifatorial, o que faz necessário o entendimento do perfil genético-familiar, social e emocional no 

qual o indivíduo está inserido.” (JULIO-COSTA & ANTUNES, 2018, p.19) 
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5.2.6 Um caso pedagógico 

 

J. tem 11 anos e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (Cid.10 – F 84.9) com quase 

três anos de idade e foi encaminhado para o serviço de Estimulação Precocem, num Centro de 

Atendimento Especializado. Iniciou sua vida escolar na rede municipal da sua cidade aos 4 anos. 

Desde o início do seu atendimento na instituição foi observado muitas dificuldades em todas as 

áreas do desenvolvimento neuropsicomotor e déficits graves nas habilidades de comunicação social 

verbal. O déficit linguístico e o atraso no desenvolvimento cognitivo acabam por desembocar em 

crises de irritabilidade, intolerância e até mesmo de agressividade física,  especialmente quando é 

contrariado. Em função da sua comunicação não-verbal foi iniciado o trabalho com o “Sistema de 

Comunicação por Troca de figuras” ou “PEC’S”.Contudo, na maioria das vezes, ainda utiliza a mão 

do profissional como “ferramenta” para solicitar e/ou pegar algum objeto de seu interesse. 

Atualmente os objetivos de trabalho no AEE concentra-se nas tentativas de desenvolver as 

habilidades sociais, de linguagem e psicomotoras, além dos aspectos emocionais. Também temos 

investidos em atividades voltadas para a integração sensorial e para as relações interpessoais. 

 

5.2.7 Uma queixa escolar 

 

R. tem 5 anos e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (Cid.10 – F 84.9), assim 

como seu irmão gêmeo, aos 2 anos e meio de idade. Rudá entrou para a escola há um ano. Não fala 

de maneira convencional e ainda faz uso de fralda. Não consegue ficar sentado muito tempo para o 

registro de atividades, não interage com os colegas e nem obedece às ordens/combinados da turma. 

Quando quer alguma coisa que lhe é negado, chega ser agressivo, tanto com os colegas, quanto com 

a professora que está lhe acompanhando.   

 

5.2.8 Uma confissão 

 

Eu não sei como lhe dar com ele... não aprendi isso na faculdade. Eu me apego aos conteúdos, 

entende... me apego aquilo que tenho que fazer para os outros... são vinte e seis alunos ao todo. Sei 

o que é autismo, já li alguma coisa e já observei outros alunos em outras escolas que já trabalhei, até 

mais grave que ele... mais é muito difícil... não consigo fazer diferente... até tento fazer uma rotina 

com ele e a turma, mas não dá, entende... ele atrapalha tudo... a sorte é que tem a professora de 

apoio que fica com ele. Ajuda muito, saí com ele, porque ele não tem paciência... ele grita... corre, 

se bate e bate na gente também e nos colegas... eu não sei quando ele teve o diagnóstico... é a minha 

primeira vez nesta escola. 
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5.2.9 Um filho 

 

Casimiro já tem 11 anos né e depois que foi diagnosticado como Autista muita coisa mudou na 

minha vida, o pai dele nos abandonou muito antes de vir a confirmação do autismo... depois foi pior 

né... ficava muito sozinha, ele não quis mais saber, mesmo nos dias em que ele tinha que ficar 

obrigado pela justiça né eu ficava com medo... eu também não forcei não... acho que é muito difícil 

mesmo pra ele, pros dois... sair da rotina, pegar ônibus né, tomo mundo olhando se ele dá crise; ele 

fica muito nervoso com qualquer coisa... agora já melhorou muito né, o pai dele não entende, não 

percebe o quanto já está melhor... Ele tinha quase três anos de idade quando o médico falou comigo 

que era autismo e já logo encaminhou aqui pra vocês né.. como que fala mesmo?.. isso... ah ajudou 

muito mesmo... mas tem que coisa que não adianta, é só eu mesmo... na escola é bastante 

complicado, a professora de apoio ajuda também, mas quando ela não vai eles me ligam pra buscar 

ele mais cedo... ninguém dá conta né... é bastante difícil mesmo, eu entendo... mas é o jeito dele né.. 

e ele é meu filho, isso que importa... ele aprende de tudo né, só que é do jeito dele” 

 

5.2.10 Etnia singular 

 

Para Fernand Deligny (2015) o “autismo” não é uma doença a ser curada. Trata-se de uma maneira 

de existir própria, uma etnia singular. Trata-se de uma outra forma de ver e de sentir a vida. Vida 

apreendida, independente da hegemonia do sentido. Não há, por assim dizer, a necessidade de um 

querer planejado antecipadamente para agir. Nas palavras do autor, “se uma criança “autista” tiver 

escolha entre a água e “nós”, há fortes chances de que a escolha seja feita rapidamente; ela “faz”, 

portanto, essa escolha? Rumar para a água é do âmbito do projeto pensado? Não creio.” (DELIGNY, 

2015.p.36). Reencontro reiterado com aquilo que deseja, promovendo assim um tempo da 

permanência. Relação de vizinhança. Esquivar do lugar de alguém...  A criança autista em “vacância 

de linguagem” não está isenta de língua... há o traçar e os trajetos de linhas de errância do corpo em 

movimento; há o traço das mãos em uma superfície qualquer: mão-corpo-traço: “ocorreu-me dizer 

que a linha e a linguagem eram de idênticas natureza e, para dizê-lo, fiei-me no que por vezes vi do 

agir de crianças apelidadas de débeis mentais”  (idem, p.148) 
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6 PROVOCAÇÃO INTENSIVA 

  

Há três fios que é preciso tecer conjuntamente: o individual, o familiar e o social. Mas o 

familiar está um pouco podre, o social está cheio de nós. Então se tece somente o individual. 

E a gente fica surpreso de não ter feito senão um trabalho de remendo, artificial e frágil. 

Fernand Deligny
96

 

 

 Trabalhar nas bordas e ao lado, junto, dentro e fora de uma instituição que se reinventa 

cotidianamente. A tessitura de um coletivo que aprende a caminhar na corda bamba que é o 

fomentar o atendimento educacional especializado. A experiência de estar entre o saber 

monocultural, que busca moldar os/as fora da norma, e o saber perceptivo e não diretivo aponta 

sempre para a questão do limite das nossas práticas. Para retroalimentar meu fazer pedagógico 

provoquei quatro professoras do CAEE/Sul com questões que me povoam e, certamente, a elas 

também: qual o alcance de nossas intervenções? Como percebemos a criança e seu diagnóstico? 

Quais as nossas dificuldades e nossas angústias em relação ao processo de escolarização dessas 

crianças? Como transpor a individuação das práticas? Como tecer fios coletivos para um trabalho 

fora da lógica do semelhantizar? 

 Provocações intensivas geram ainda mais inquietações: o que fazer com depoimentos de 

colegas professoras que são uma inspiração de trabalho para mim e com quem eu aprendo todos os 

dias? O que retirar ou incorporar nos seus dizeres? Instantes privilegiados é poder ouvi-las, 

estarcom elas, compartilhar um comum. Por isso, optei em transcrever na íntegra os seus dizeres. 

Vale destacar que as nomeei de maneira fictícia e que a escuta torna-se sensível a cada vez, na 

repetição e no compartilhar de experiências; nas tentativas e erros; nas angústias e nas provocações 

diárias. Nossos olhares cúmplices e nosso choro compartilhado  inauguram um caminho sempre por 

trilhar. Nossas aventuras profissionais-acadêmicas extrapolam os muros físicos e as coordenadas 

geográficas. Mas, precisamos das palavras para nos fazer ouvir e, entre elas, nos comunicamos por 

uma dinâmica de afetos e de sonoridades... 

 

6.1 COM A PALAVRA ZAÍS 

 

Em relação a criança TEA  que não é verbal, ou pouco verbal, eu sempre me pautei pelas pistas, 

pelas grandes pistas corporais que essa criança dá;  o corpo e o olhar são grandes ferramentas e na 

minha prática eu sempre trabalhei embasada na relação do eu psíquico com o eu corporal... você 

trabalha com corporalidade, constrói corporalidade, constrói corpo no tempo, no espaço, no mundo, 

corpo com o outro... olhares possíveis, trocas possíveis, para posteriormente ou até 
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concomitantemente essa criança ir se organizando psiquicamente, emocionalmente, 

psicoafetivamente… Na minha visão, pelo menos na nossa realidade, no nosso contexto, os desafios 

do AEE, sempre foram fazer com que a família compreendesse a importância dessa intervenção, 

desse trabalho como suplementar, a escola as atividades escolares, a importância dessa intervenção 

especializada, eu percebia como desafio, também, falta de material humano, uma quebra, uma perda 

na equipe multidisciplinar, como por exemplo, a ausência de profissionais da psicologia, sem 

atuação clínica e familiar, e a ausência de assistentes sociais, só para relatar exemplos, trazer 

exemplos que nós vivenciamos... e tb a precariedade do contato com outros especialistas, como na 

saúde, por exemplo, a gente tinha que fazer muita força para que essa parceria acontecesse, acredito 

que se isso fluísse mais especialista das ciências educacionais das ciências humanas e especialistas 

da saúde, talvez os desafios fossem mais palatáveis, mais digeríveis, talvez.A criança TEA, ela tem 

um potencial gigantesco sabe de querer compreender esse mundo que mundas vezes ela não 

compreende, pode parecer um paradoxo e muitas vezes a criança TEA é um grande paradoxo, a 

escola por sua vez, eu vejo que há um grande receio, um temor, de criar, de arriscar, de repensar 

práticas para acolher essa criança TEA que é tão intrigante... mas ao mesmo tempo a escola  é uma 

ferramenta imprescindível no desabrochar dessa criança para o mundo, porque a escola vai 

estimular funções mentais deficitárias na criança TEA, então é um lugar muito importante que a 

escola tem na construção desse sujeito que é a criança com TEA, que aliás de todos os sujeitos, com 

deficiência ou sem deficiência, a escola tem o importantíssimo papel de dar muito instrumental, mas 

tem que ter menos receio, te que apostar em si mesma, enquanto instituição Um dos grandes 

desafios do AEE é pelo menos na nossa prática, no nosso contexto, que eu visualizei,  é o que está 

me ocorrendo agora... são muitos desafios... mas as parcerias com as escolas, parcerias de uma 

cumplicidade  verdadeiramente inclusiva, foi um desafio que como profissional e especialista eu 

vivi, vivenciei, experienciei ao longo de todos esses anos trabalhando com o AEE. 

 

6.2 COM A PALAVRA ÌON 

 

Responder a esse questionamento de como eu percebo uma criança que tem um diagnóstico do 

Transtorno do Espectro Autista, ela tem uma implicação muito grande que seria de qual criança que 

eu estaria me referindo, porque como o transtorno ele é muito amplo, ele é descrito como um 

espectro  devida a tantas especificidades, né que cada criança com TEA ela vai trazer as suas 

especificidades ela me limita... essa amplitude desse transtorno me limita a responder essa 

pergunta… Em linhas gerais,  o que eu poderia falar é... que algumas crianças a gente percebe um 

diagnóstico as vezes muito precipitado... é, talvez demandaria um avaliação, um  tempo maior de 

uma avaliação para que esse diagnóstico  fosse determinado para essa criança e outras né a gente já 
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consegue perceber mais alguns marcadores do transtorno... mas, em se tratando de crianças muito 

pequenas, sempre tem essa angustia né ... se esse diagnóstico, se ele é realmente compatível com as 

especificidades que essa criança trás junto de si... então essa resposta ela é... eu poderia elaborar né... 

com maior clareza se eu me remetesse a um aluno especifico ... agente dentro das escolas a gente 

viu nos últimos anos chegar um número muito alto de alunos com o diagnóstico do TEA... alguns 

alunos já faziam parte da comunidade escolar, outros alunos novatos que chegaram e a gente 

enquanto professora as vezes percebe algumas especificidades que não estão muito bem encaixada 

dentro do que seria um TEA, isso as vezes traz uma angustia em relação a esses diagnóstico que 

chegam para a gente, que as famílias trazem para a escola. Para complementar quando essa criança, 

né ela chega nas escolas, geralmente elas já, por talvez os familiares ou outras instituições já é um 

aluno que chega dentro das escolas com muitos rótulos né, e na grande maioria das vezes são 

rótulos de incapacidade, este aluno não fala, este aluno não consegue se concentrar, este aluno não 

consegue ficar quieto, este aluno não consegue é... não está alfabetizado... então eles já chegam com 

muitas questões já  marcando essas suas incapacidades e isso, as vezes, tem um efeito muito 

negativo no ambiente escolar né... se o profissional que for atender este aluno, se esse professor 

começar  a olhar as incapacidades deste aluno... porque cada um deles vai ter as habilidades 

diferenciadas, então este professor, esta escola na qual esse aluno vai estar  inserido tem que ter 

muito cuidado em relação a isso... a não olhar essa criança, por exemplo, com os olhos, apenas né 

com olhos  da família, de outras instituições que por ventura ele seja atendido... apesar de que  a 

interlocução com esses espaços é fundamental para o desenvolvimento do educando, porém o 

professor, ele vai ter uma outra dinâmica,  um outro tipo de conhecimento que ele vai estar tentando 

mediar para este aluno, então o professor tem que tomar muito cuidado com esses rótulos, com 

esses marcadores que esses meninos chegam dentro das escolas que muitas vezes vem apontando as 

incapacidades, o que ele não consegue ainda fazer. Com, em relação ao processo de escolarização, 

assim como qualquer outra criança, é um desafio... a alfabetização é um desafio, desenvolver as 

competências lógicos matemática também é um grande desfio, as outras áreas das ciências humanas 

também, porém devido as especificidades de um educando com TEA esse desafio ele é ampliado né, 

então a gente tem uma grande dificuldade com esse aluno no espaço escolar, porque, muitas vezes, 

o professor, por exemplo, na questão relativa à alfabetização ele domina algum método de 

alfabetização e aplica esse método para sua sala de aula, em grande parte ele até obtém sucesso ele 

consegue alfabetizar muitos desses alunos na sala de aula porém o aluno com Transtorno ele tras 

muitas especificidades, então o professor ele tem que conhecer essas características deste aluno né, 

como ele percebe o mundo as sensações o desenvolvimento linguístico dele, as comorbidades que 

ele pode ter associada ao Transtorno, né e identificar como essa criança elabora, como ela constrói o 

conhecimento dela isso demanda um olhar muito atento do professor né e que as vezes, (o professor) 
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até tem uma capacitação sobre o Transtorno, conhece o Transtorno os marcadores principais do 

transtorno, mas não olha aquele aluno, né quais são as habilidades que esse aluno já tem,  quais são 

essas potencialidades, o que ele precisa de desenvolver... então para ter o sucesso neste processo de 

escolarização o professor deve conhecer esse aluno individualmente, conhecer as suas 

especificidades e trabalhar a partir delas e certamente o trabalho vai favorecer a turma como um 

todo, partindo das especificidades deste aluno ela vai atender além desse aluno outros alunos que 

estão nesta sala de aula. Então eu compreendo que as maiores dificuldades são as barreiras mesmo 

atitudinais né, porque não só o aluno com TEA, mas o aluno com outras necessidades 

individualizadas ele tira aquela homogeneização do conhecimento da forma como o conhecimento é 

apresentado  na sala de aula... então enfatizando mais uma vez, quando o professor é atento e parte 

dessas subjetividades, dessas especificidades do aluno com TEA, ele pode atingir outros alunos na 

sala de aula também...Em relação ao AEE, são muitos os desafios ao atender este aluno na sala de 

AEE... principalmente que nós estamos falando de... especificamente de um aluno  com pouca 

funcionalidade verbal, então um dos objetivos do AEE é estabelecer uma comunicação com este 

aluno, tentar estabelecer uma comunicação com este aluno para identificar essas habilidades que ele 

trás junto de si, para identificar como ele constrói esse conhecimento, não esquecendo né de 

estimular também a linguagem oral a todo momento, apesar de ele não responder de imediato, a 

gente tem que tentar estimular a oralidade deste aluno, enquanto isso nós vamos utilizando de outras 

estratégias né: as pranchas de comunicação são muito eficazes para você ajudar a estabelecer uma 

rotina que para este aluno é fundamental... então são estratégias que o professor de AEE tem que 

elaborar, né pra minimizar as barreiras que este aluno encontra na sala de aula do ensino regular... 

é... a expectativa é que a gente obtenha sucesso nesse trabalho.. e é uma angustia muito grande é 

que as vezes, tanto o professor da sala de aula do ensino regular,  quanto a família tem uma 

expectativa muito grande em cima do AEE, do profissional, do trabalho que é feito na sala de AAE... 

e a gente até compreende né porque quando uma família leva um filho para a escola ele desejo a 

escolarização, a aquisição desses conhecimentos formais que acontecem dentro espaço escolar... e o 

AEE é um lugar aonde nós vamos tentar eliminar essas dificuldades deste aluno dentro deste espaço, 

então a expectativa dentro do nosso trabalho é muito grande porque acaba gerando um desconforto, 

porque minimizar essa ansiedade da família e do profissional que está com ele na sala de aula, as 

vezes demanda muito desgaste porque esse trabalho pode demorar um pouco para aparecer, é 

trabalhoso... Um um período muito curto de intervenção que a gente faz, mas  que o professor tem 

que estar atendo que ele esta fazendo um trabalho para que tenha um resultado num outro lugar que 

seria a sala de aula. Se eu tivesse que apontar o maior incomodo que eu tenho enquanto professora 

da sala de AEE, certamente a interlocução seria a primeira alternativa que me viria a cabeça, porque 

é um grande, um dos maiores desafios estabelecer uma interlocução eficaz né com o professor 
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regente, com a família   e com os profissionais que atendem esses alunos, os psicólogos, as vezes os 

fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, então nós temos uma dificuldade muito grande em relação a essa 

interlocução, as vezes essa dificuldade ela se esbarra na questão do tempo, da disponibilidade dos 

profissionais em atender, as vezes ela esbarra na resistência principalmente do professor na sala de 

aula que não compreende ou não quer compreender a nossa forma de trabalho e nem realizar trocas 

conosco para que o aluno avance no processo e em relação às família, são famílias que na maioria 

das vezes está desgastada ne, por  já ter passado por inúmeros lugares com seus respectivos filhos e 

já está descrente com muitas coisas ou outras tem uma expectativa alta demais, em relação a esse 

aluno... então essa interlocução, ela é... eficaz mesmo, uma eficácia nessa interlocução é nosso 

grande desafio... porque se juntarmos essas redes de apoio, professor e a família nós teríamos uma 

visão panorâmica deste aluno e poderíamos avançar mais no desenvolvimento desse aluno, nosso 

grande desafio é a parte mesmo da interlocução, porque as questões materiais que também são 

objeto de muitas reclamações ah eu tenho recurso tecnológico, ah eu não tenho outros recursos 

concretos para trabalhar com este aluno... isso não é o grande entrave, porque como cada aluno é 

único cada um tem uma habilidade a ser potencializada ou desenvolvida...  a construção desse 

recurso é o caminho mais acertado.. porque você vai trabalhar com esse aluno o que ele precisa.. ao 

passo que se vc tivesse um instrumento de alta tecnologia.. não que as ferramentas tecnológicos e os 

outros materiais concretos não sejam fundamentais não eles são, mas a falta deles também não 

resulta num comprometimento desse trabalho... então,  porque existe vários recursos que vc pode 

construir inclusive com o aluno, então fica mesmo na parte da interlocução.... 

 

6.3 COM A PALAVRA EBRON 

 

Minha experiência com crianças autistas com TEA que se deram dentro do AEE, foi nesse contexto 

que eu tive contato que eu trabalhei que tive oportunidade de conhecer e de fazer algumas 

intervenções com crianças TEA... e... dentro disso eu pude ter contato tanto com autistas verbais, 

quanto não verbais e tive oportunidade também de acompanhar uma criança que a fala surgiu ali, 

dentro do período do att. O que foi uma experiência bem interessante… Uma primeira coisa que no 

trabalho com TEA que me chamou atenção e que me deparei... embora já soubesse de tudo disso 

teoricamente... eu não foi ficar falando disso né, de teoria do autismo... mas como que isso implicou 

no meu trabalho na minha relação com eles... a primeira coisa é que com o autista não dá para ter 

uma expectativa na educação que a gente tem muito, que é de um aluno ideal da pedagogia, não dá 

para ter isso na verdade, com criança alguma, mas o autista quebra isso já de saída... ele sempre vai 

ser autista, ele sempre vai estar nessa condição.. e por mais que ele dê respostas às nossas 

intervenções ele vai ser sempre um... ele vai ter sempre um comportamento e uma condição de 
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aprendizagem e de convívio social típico de um autista ... é e algo que me incomodava e incomoda 

ainda, algo que eu aprendi a suportar com o tempo é a questão de não ser vista, a sensação de não 

ser enxergada, que você não está ali... que você e um objeto qualquer da sala não faz diferença ou as 

vezes faz até menos diferença.. com o tempo e com algumas experimentações eu vi que... a gente é 

percebida.. nossa presença é percebida.. é sentida da forma deles.. tanto que eu já fiz isso algumas 

vezes que se a gente se retira da sala, há uma reação... então é percebida a nossa presença ali...  eu já 

cheguei a fazer isso mesmo por que a sensação exata que eu tinha é que a minha presença ali ou não 

presença, não faria diferença... e faz...  Uma outra coisa também que eu já percebi é que no trabalho 

com autista, embora a gente sempre se acostuma fazer um trabalho individual e que as vezes é 

difícil mesmo está no grupo, dependendo da situação,  mas que o grupo, o estimulo de outra criança 

a provocação de outra criança, faz muita diferença.. eu tive um aluno autista que eu nunca tinha 

visto ele dar um sorriso, ter uma manifestação e eu fiquei muito espantada num dia em que a gente 

foi fazer uma atividade com um aluno de uma outra sala e que tinha um pequeno pátio  nesse local 

de trabalho de AEE, aí esse outro aluno de outra professora começou a brincar de correr atrás desse 

aluno autista e ele imediatamente  entrou na brincadeira com gargalhadas.. e  me surpreendeu muito, 

porque eu nunca tinha conseguido ter uma interação assim  com ele, nem de brincadeira , nem de 

riso, e ali ele demonstrou essa possibilidade o que fez com que eu mudasse, olhasse de outra forma 

as minhas intervenções e aquele aluno… é... e sempre assim o trabalho é muito claramente a cada 

vez... algo que funciona hoje, a gente não tem garantia nenhuma que vai funcionar de outro jeito , 

no outro dia, numa outra situação... é por exemplo, um aluno autista não verbal, que eu estava 

começando um trabalho no computador com pequenos jogos e também no word, para tentar uma 

possibilidade de digitação e de apresentação das letras, ele gosta muito de tecnologias só que estava 

virando uma coisa do tipo... ele queria só aquilo, então chegava, tinha uma crise,  uma birra, uma 

situação estressante, porque ele já queria de cara aquilo e na hora de terminar também era uma outra 

dificuldade .. e aí um dia a gente começou, eu consegui tirar ele desse, dessa coisa de não querer 

parar, de não querer deixar o computador, brincando com uma bola bobat, colocando ele em cima 

da bola e fazendo ele balançar ali na bola, de um lado para o outro... e aí no dia seguinte que ele 

chegou  que solicitou o computador e que a gente já tinha combinado que não seria naquele horário, 

ele logo quis, ele logo pediu a bola, fez o movimento eu busquei a bola e agente brincou com a bola 

de novo, só que a partir daí, o que que aconteceu... o que ele fazia em relação ao computador de 

chegar e fazer a cena típica de que queria o computador,  ele começou a fazer com a bola... então, a 

bola funcionou naquela vez.. depois disso ela já acabou  sendo, tendo sua função estereotipada 

também... e... uma outra coisa também que eu observei, é que não tem uma situação marcante de 

evolução, do tipo, a partir dali é... não tem uma situação emblemática que mostre um processo de 

evolução constante, igual a gente acostuma falar “ah deu o clique para a escrita, deu o clique para o 
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aprendizado da leitura”... com o autista a gente não tem muito isso né, as coisas funcionam num ir e 

vir, num avançar e num retornar... no fim, no fim de um ano, de anos de trabalho é lógico que a 

gente observa avanços... mas não são coisas palpáveis, isso fica muito claro, por exemplo,  num 

momento que a gente vai fazer um relatório do aluno, no AEE a gente faz sempre esses relatórios, 

mais especificamente no meio e no final do ano.. e ai quando agente vai fazer isso de qualquer 

criança, a gente aponta “ahh teve avanços nessa área, nesse comportamento”... é uma coisa que tem 

uma linearidade, né foi pra isso, depois pra isso...  um crescente ou não tão crescente, mas é algo 

que supõe uma evolução, é no autista, quando a gente vai fazer esse relatório é difícil, porque não 

que  essa evolução, essa mudança , essa construção ai de uma melhor interação, de uma 

possibilidade de verbalização, não é que isso não aconteça... mas acontece pontualmente, então fica 

difícil de se colocar isso dentro de um relatório habitual que a gente costuma fazer dos alunos, a 

gente sabe que tem coisas ali, acontecendo, a partir das suas intervenções, que, que o você fala, o 

que você faz, está operando ali de alguma forma, mas isso não parece assim... né.. de uma forma 

muito clara, mesmo depois de um tempo, a gente não vê aquilo de uma forma tão clara, até porque 

essa perspectiva do ideal, do ideal de um comportamento escolar, do ideal de um comportamento 

social a gente não vai ter mesmo no autista, então tem que se pensar por uma outra via, nesses 

avanços, nessas mudanças de comportamentos.. isso, esse comportamento, essa construção com 

tantos altos e baixos e a própria dificuldade de comunicação, gera muito angustia, muita angustia, 

uma sensação de impotência, de incompetência que a gente tem que ir aprendendo a suportar, 

porque o funcionamento dele é assim.. porque é dessa forma que é o funcionamento de um autista, 

porque se você não tiver isso em mente você acaba caindo impotência, na desistência.. ai nada 

acontece.. na impossibilidade … 

 

6.4 COM A PALAVRA LANA 

 

Em muitos casos, a criança não vem acompanhada de um diagnóstico, porém, apresentando muitas 

características que nos fazer entender que a mesma está inserida no TEA.  Mas, de qualquer forma o 

trabalho é muito de estímulos em todas as áreas: habilidades sociais, de linguagem, motora, além 

dos aspectos emocionais.  Procuramos trabalhar todas as atividades de maneira que sejam 

motivadoras e divertidas, para que a criança tenha interesse e consiga permanecer e interagir com o 

profissional. As dificuldades de comunicação que os indivíduos com TEA apresentam no contexto 

social, como interesses restritos e comportamentos repetitivos, são um grande obstáculos para a 

interação deles com os pares, com o profissional e também com o espaço da escola. Em muitos 

casos a escola quer que o aluno permaneça em sala de aula, seguindo a mesma rotina dos outros 

alunos, e esquece de levar em consideração a individualidade de cada um. Acho que um dos grandes 
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desafios é como estimular e garantir bons resultados no desenvolvimento da criança. Queremos 

fazer a diferença na vida dessas crianças e muitas vezes, pelo quadro já instalado, não conseguimos 

atingir este individuo, por mais que propomos atividades diferenciadas.  Uma das maiores angústias, 

é, muitas vezes não conseguir compreender a necessidade do indivíduo com TEA, uma vez que 

muitos não são verbais. O resultado imediato que os pais esperam do atendimento a seus filhos, é 

uma grande angústia, pois sabemos que todo desenvolvimento acontece gradativamente, as vezes a 

longo prazo. 
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7 NOTAS DE VIAGEM 

 

“não querer que os borrões clareiem, 

não precisar saber tudo porque esse tal tudo, 

além de não existir, ainda confunde” 

Sandra Corazza 

 

 

 

(i) AVENTURAR-SE: correr atrás de um um balão... 

 

(ii) DOUTORADO: uma viagem de formação; manter-se na estrada; criar um topos para viver  

acontecimentos ... 

 

(iii)CAEE/sul: morada compartilhada; barricada… 

 

(iv) VIAjAr:  habitar as fronteiras e o dentro e o fora de PA-imagens e lugares e objetos... 

 

(v) viaGEM DE FORM_AÇÃO: estAR permanenteMENTE em trânsito; existIR como 

problema; permitir-se atravessar... 

 

(vi)  fernand deligny: aquele que escapa; criacionistas de ocasiões e tentativas; exorcista de 

tempos lineares; topógrafo estranho, inadvertido, desconcertante. 

 

(vii) fernand deligny = f.d. 

 

(viii) f.d. por ele mesmo: “trata-se muito claramente de escapar à intimidação dominante. A 

cada momento eu escapava ao que eu mesmo fazia”. (Deligny, 2017, p.292).   

 

(ix)  PALAVRAS:  para criar confusões entre a circulação de sentidos e significados… há um 

desejo de simplicidade e de complicação acadêmica, ao mesmo tempo; há um desejo de 

escorregar de convenções e de palavras que geram conceitos fixados... Há palavras 

escritas sem segmentação, há palavras que evocam o uso do hífen ou underline( _) sem 

pedir licença gramatical e há aquelas em que outras palavras se destacam com aumento 

de uma letra ou com uma GraFia diferenciada; há palavras em processo de aglutinação, 

nem sempre escritas da mesma forma. Há o desejo invencionar para dar um caráter, 

talvez, de inexistência de um ser coeso... eu falo_ por_interseções... 
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(x) ESCREVER:  criAr  condições desconhecidas de si... 

 

(xi)  “ASPAS”:  ecoS de palavras; para criar confusões de dizer... Eu digo o que alguém já 

disse...  e também para suspender o que já foi dito ou escrito por alguém que eu não sei 

quem foi... para criar confusões de ouvir... Eu “ouço vozes”; eu ouço o que alguém já 

ouviu, só que outra maneira; 

 

(xii) ENIGMAS:  para criar provocações de pensar; Conviver com crianças “autistas” em 

“vacância de linguagem” possibilita pensar o fora das palavras conhecidas, o fora das 

imagens representativas, o fora da escrita e da leitura. Provocar os modos de pensar, não 

apenas o pensamento mas, daquilo que chamamos de cognição e de imagem: eis um 

enigma... 

 

(xiii) “símbolos matemáticos”:  para criar sistemas retroalimentados de invencionices do 

escrever IMAGÉTICO... 

 

(xiv) TRAÇAR:  o traçar enseja a incorporação de um agir primeiro, aquele sem finalidade 

que incorpora-se no ato da criação…  O traçar, assim pensado, compõe uma outra 

linguagem: a linguagem do corpo em ato: corpoescrevente    

 

(xv) ZÓIAR:  que permite extrapolAR as correntes interpretativas, clínicas e psicoterápicas 

do “autismo” enquanto doença e/ou sintoma; uma tentativa em disparar trampolinagens 

e trapaçarias do olhar para além e para aquém, das imagens clichês... 

 

(xvi) LINHAS DE ERRÂNCIA:  uma linha que dança ao sabor dos espaços... 

 

(xvii) REDE: entrecruzamento de pontos nos espaços vazios;  um modo de ser que se faz nas 

adjacências dos espaços proibidos, interditados ou vagos e que se instituiu independente 

de um querer… um modo de ser que cria e re-cria lugares.. maneiras de estar... 

 

(xviii) PONTO: início de alguma coisa no espaço... 

 

(xix) PONTO DE VISTA: criação de objetos de discurso; aparelho de aglutinação… 

 

(xx) PONTO DE VER: zóiar 

 

(xxi) VACÃNCIA DE LINGUAGEM: que abre uma fissura inapreensível à qualquer ponto 

de vista situado... 
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(xxii) LUGAR-COMUM: que não pode ser compreendido como uma entidade preexistente de 

presenças e ausências, mas como um lugar ambivalente que instaura-se nas múltiplas 

possibilidades de um projeto imediato, coabitado pela experiência da dúvida e das 

perguntas incessantes… 

 

(xxiii) PROJETO IMEDIATO: que tem um caráter errante; viver a vida no jogo de exist-IR e 

nas #entrelinhas#; uma espécie de som-RIR; ir... vagar... extravagar... permitir... 

 

(xxiv) CARTOGRAFIAS: desenhos de mapas intensivos… “Os mapas procuram construir uma 

outra máquina, um novo agenciamento maquínico; eles são a descrição de uma outra 

semiótica, inteiramente diferente para nós, que funciona segundo outro regime de signos 

e outro regime de corpos” (MIGUEL, 2015). 

 

(xxv) CARTOGRAFIAR: direito de fiar-se para nada... 

 

(xxvi) EXTRAVAGAR: esquivar-se do “fazer” com certa intencionalidade; do fazer que 

arrebenta e arrebata a teia;  esquivar, nos remete a palavra francesa de mesmo 

significado esquiVER,  que designa uma presença fugidia... o traçar  enseja a 

incorporação de um agir primeiro, aquele sem finalidade que incorpora-se no ato da 

criação… 

 

(xxvii) “PRES-SUP-(P)OSTO”: ato ou efeito de pressupor e preencher tudo aquilo que nos é 

incompreensível; as ideias apriori que um signo representa... 

 

(xxviii) “AUTISMO”: provocação de uma língua por vir; linguagem em ato já que o vagar e o 

gesto inadvertido é um agir comunicativo do corpo (da espécie)... 

 

(xxix) AGIR: ação inata e desinteressada que persiste nos gestos dos autistas em vacância de 

uma linguagem pres-sup-(p)osta... 

 

(xxx) JANMARI: fazedor de linhas; guru de Fernand Deligny… 

 

(xxxi) PROFESSORAPESQUISADORA:  passante que quer aventurar-se numa vida em 

pesquisa; caminhante que infecta-se de idiossincrasiasSS... 

 

(xxxii) SER BALÃO: POSSIBILIDADE DE ESVAZIAR-SE 
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8 ÚLTIMA NOTA:  DEVIR-ARACNIANO 

 

Corpo traço dor-cicatriz desenhada como a 

escrita no corpo violado. O que se escreve no 

corpo é a marca de uma territorialidade, de 

uma pertença, móvel, virtual... 

Daniel Lins 

 

   Escrevo esta última nota com aquela sensação de que ainda não acabou... Termino, porque tem 

que terminar de algum jeito. Mas, os fios soltos da minha teia permanecem e a construção de uma 

página na web pode indicar, talvez, outrOs Devires aracnídios...   

     A ideia de gerar um link na grande rede para “acomodar” os diferentes Bl_ocos de textos surgiu 

de um inesperado encontro e me ajudou a resolver, em parte, a proposição feita na minha 

qualificação. Na ocasião o material de leitura foi entregue de maneira impressa para os membros da 

banca em caixas coloridas. Foram montadas seis caixas, em cada uma delas encontrava-se uma teia 

de aranha diferente, feita de arames... Por entre a teias passavam fios de nylon com miçangas nas 

duas extremidades... cada fio carregava em si um bloco de escrita, que entrelaçava-se nos vãos da 

teia, sem nenhuma ordem...   

A montagem, inspirada num primeiro momento na ideia de rizoma de Gilles Deleuze e Felix 

Guattari, ganhou força na visão aracniana do pensamento que Fernad Deligny desenvolveu em seu 

principal livro traduzido no Brasil, O Aracniano: “os acasos da existência me fizeram viver mais em 

rede do que de modo distinto, isto é, de outro modo. A rede é um modo de ser”.  (DELIGNY, 2015, 

p.15) 

  Assim, minha qualificação teve um papel fundamental na continuidade e expansão do trabalho. 

Agradeço as contribuições na certeza que o material provocou “uma leitura que solicita a produção 

de um corpo”
97

,  cuja “estética quer romper com as técnicas e normas instituídas pela Academia”
98

.   

Hoje percebo com maor intensidade que a trama aracnídea de Deligny tem um atravessamento 

poético dos modos de ser de crianças autistas, que lhe foram próximas; tramar não é querer dar 

forma a qualquer tipo de rede
99

, mas, conectar-se às experiências sensíveis... (tramar uma rede numa 

viagem noturna à Copacabana, para destramar no desembarque diurno na rodoviária em juiz de 

fora)... as experivivências do processo de doutoramento ainda estão em mim, as crianças-incentivo 

continuam vinculadas ao Centro de Atendimento Especializado em que trabalho... então, enquanto 

viagem de formação, a pesquisa não se findará com a defesa da Tese... e que fique em destaque:  

não escrevi sobre O autismo, nem sobre O atendimento educacional especializado e nem sobre O 

Fernand Deligny.. (até porque na linha de pesquisa estudos do cotidiano e educação popular, não 

                                                 
97

CLARETO, parecer de qualificação. 
98

PEREIRA, parecer qualificação. 
99

 Saúde, assistência, educação, jurídica, etc... 
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pesquisamos SOBRE; pesquisamos COM)... O fato é que encarnei-me por entre essas temáticas e 

gerei uma Tese-aranha: uma espécie de corpoescrevente que não para de dobrar-se… A tese aqui é 

pura experimentação… 

  Se, no início do processo da pesquisa nada estava completamente dado, hoje aquilo que se dá 

como “resultado” configura-se como insuficiente... Deslocar-me entre os Bl_ocos de textos causa-

me lapsos, derivas e brechas de mim mesmo... Meu corpo reclama o olhar para aquilo que está no 

corpo da escrita e questiona-me; O corpoescrevente  vai deixando-se emaranhar por fios 

esvoaçantes e despedaço-me dentro de um campo problemático sem fim e meu olhar e meu corpo 

todo pululam ao ler a formulação de Sônia Matos e Marlon Miguel
100

6: como combater a “política e 

intelectual contra as formas mais conservadoras e reacionárias, que, muitas vezes, ainda investem 

no autismo enquanto uma identidade de um tipo de deficiência”? 

      E continuo a pensar: o que é autismo para aquele que não é autista?? como invencionar ações 

micropolíticas no trabalho com o autista diante dos interesses farmacológicos da macropolítica 

internacional? como redefinir o atendimento educacional especializado quando a palavra não se faz 

presente no “laço social”? que contribuições o trabalho de Fernand Deligny, com crianças autistas, 

através da minha pesquisa, pode trazer para o espaço da sala de aula regular? O que pode um corpo 

que se constitui no fora
101

 das tentativas de normalização? O que pode um olhar que tem atração 

pelo vago e pelo acaso das ocasiões? E, se considerarmos olhar do “homem-que-nós-somos” como 

um olhar estrangeiro? e, se aceitarmos que é longe das convenções sociais que o humano se faz 

presença? E se descobrirmos que é fora da linguagem e fora da norma, que se constitui o comum da 

espécie?  Estas questões continuam comigo... porque estou lá, envolvida com um trabalho comum; 

engajada com uma equipe que busca fazer a diferença na vida de muitas crianças para além e para 

aquém do saber técnico-acadêmico… 

Retomar a experiência que foi realizada, a partir da 1968, em Monoblet,  Cévennes, por Fernand 

Deligny e seu coletivo de presenças-próximas é uma forma de questionarmos aquilo que nos 

tornamos e aquilo que fazemos. Ser “autista” para Deligny é o ser que está fora da razão 

instrumental; é o ser que tece a vida sem projeto pensado, tal como a aranha tece sua teia: no vazio 

daquilo que emerge de sua presença…  Esse modo experimental de viver, dizer, escrever e olhar o 

autista  convoca-nos a pensar em devir-aracniano … não tenhamos o impulso de compreensão: o 

autismo continua sendo um mistério, um enigma, um fosso de perguntas... 

Se alonguei (e me perdi) nesta última nota, foi no desejo de mostrar o quanto ainda temos que 

“descrear”, no sentido dado pelo próprio Fernand Deligny:  “o que pode querer dizer esquivar das 
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“quando o espaço se torna concentracionário, a formação de uma rede cria uma espécie de fora que permite ao 

humano sobreviver” (DELIGNY, 2015, p.18). 
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crenças, sobretudo das mais difundidas, ou criar algo distinto daquilo que tem lugar” (2015_…) 

 

… hoje, pela noite, acordei e estava dentro de uma página que me 

alardeava de vida; suas palavras se moviam como as pernas soltas do 

corpo da aranha… 

assaltavam-me a vaguear pelos ares em busca de lobos uivantes...   

Marcele Barbosa
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