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RESUMO: Era uma vez um caderno docente feito de escrevivências, carregado de rasuras, atravessado por 

riscos e rabiscos. Ele passeava por muitos lugares, mas decidiu pousar suas páginas em um especial, e capturar 

algumas das forças que ali habitavam. Na escola, registrou muitas histórias, imagens, sons e movimentos. 

Resolveram delirar: ele, o diário de campo disfarçado de um pequeno caderno artesanal, as mãos que nele 

escrevem, e os caminhos autísticos de um aluno. O ano é dois mil e dezoito, e um jovem professor está a 

trabalhar como apoio pedagógico a alunos com deficiência. A acompanhar desvios e fugas; ser acompanhante; 

estar em companhia. Mais: em uma Escola Municipal da cidade de Porto Alegre, corre e ocorre a beleza dos 

encontros e esse professor em processo de singularização docente resolve aliar-se a devires minoritários, também 

entrando em devir-criança, devir-autista, devir-escrita, e produzindo apequenamentos inventivos. Disso tudo, um 

ensaio em forma de Trabalho de Conclusão em Licenciatura. Mais disso tudo, continuidades. O ano é dois mil e 

dezenove, e pensar diferença, inclusão, formação, e além-mar sob a ótica de uma poética devir faz-se agora 

presente no Mestrado em Educação. Recém iniciada, a pesquisa não tem resultados fixos, mas pretende expandir, 

crescer e rizomar-se, apesar de um Brasil em chamas, com ventos fortes que anseiam impedir o fluxo da vida.  

Em um presente tão ausente de futuro, desejando ser passado-colônia, o gérmen-pesquisa, ainda pequeno, quer 

resistir, quer continuar, ser vida e multiplicar-se. Contra o desejo de passado, Escola e Universidade são presente 

e estão presentes na vida que pulsa por ágoras&agoras. 
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