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Experiências de formação: 
entre o que emerge no encontro 

com alunos da Educação 
Especial em Sala de Recursos 

e o não ser professora
valéria vilHena

Esta escrita acontece entre práticas escolares e estudos de for-
mação em Pedagogia na FFP/UERJ (Faculdade de Formação de 
Professores). narra a formação nos encontros com as discipli-
nas de Psicologia da Educação, Educação Especial (EE), ambas 
da grade curricular, e Educação Especial nas eletivas que esco-
lhi por já viver, naquele tempo, a EE  como escolha no fazer pe-
dagógico.

Restitui (Lourau, 1993) o experenciado em salas de Recursos 
(sR) e o encontro com a inclusão na rede pública no municí-
pio de niterói, articulados com diários de campo (Lourau, 1993), 
de trabalho e afetos, até o momento presente. dando as mãos 
ao texto caminhada-protesto de Rosimeri dias, “Entre emen-
tas, teorias e o que temos feito de nós na relação psicologia e 
educação”, pelo desejo de ter estado ali, resistindo, para manter 
viva essa universidade. Fazendo visível o vivenciado no campo da 
Educação Especial e a força dessa universidade no momento em 
que resiste, mais do que nunca, a uma política de desvaloriza-
ção da educação em nosso estado e em nosso país. Restitui, por-
tanto, o investimento feito em mim, como profissional na Edu-
cação Especial que se abre às diferenças nas escolas e reafirma 
a técnica ali forjada como força transformadora daquilo que te-
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130 Professores formados na FFP/UERJ

mos e daquilo que desejamos no campo da escola e no campo da 
vida. Reverbera a experiência como bolsista da FAPERJ, no pro-
jeto de “Formação inventiva de Professores”1, da mesma autora 
do texto-ato-caminhada. Rompendo tempo e espaço, coloco-me 
no e, de dias, e me misturo (Lourau, 1993, p. 110). E também se 
constitui, então, de sala de Recursos e de professora na Educa-
ção Especial. Formação feita na periferia, ali citada. Crescer em 
ato-caminhada de mãos dadas em outros tempo e espaço são for-
ças que tangenciamos, também, nos estudos de psicologia e edu-
cação. Faço em dois tempos, a seguir: o que emerge nos encon-
tros na sala de Recursos e na perspectiva de inclusão; a situação 
dos(as) (professores) auxiliares de Educação Especial no municí-
pio de saquarema. Peço licença a Caetano veloso e uso seu can-
to poesia ao Tempo.

És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo Tempo Tempo Tempo
vou te fazer um pedido
Tempo Tempo Tempo Tempo
Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo Tempo Tempo Tempo
Entro num acordo contigo
Tempo Tempo Tempo Tempo
(“oração ao tempo”, Caetano veloso)

1.  disponível em: http://www.crp03.org.br/aquisicao/conversacoes-em-psicologia-e-educacao. 
Para maiores detalhes, acessar: http://www.ofip.org.
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Experiências de formação... 131

O que emerge nos encontros na Sala de 
Recursos e na perspectiva da inclusão

Escrever entre práticas e estudos usando o tempo a nosso fa-
vor, se posso hoje fazê-lo, há um tanto disso na disciplina de Psi-
cologia da Educação do currículo de Pedagogia da FFP/UERJ, 
com a professora Rosimeri dias. Porque, no entre ementa e prá-
ticas de estudos de formação, estudamos filosofia, que nos aju-
da a pensar em ética e rever conceitos de estética, por exemplo. 
Hoje – lamento muito –, essa possibilidade tende a ser nega-
da aos estudantes do Ensino Médio. Estudar filosofia e autores 
afetos à Educação Especial pode, ainda, provocar movimentos 
que, no meu caso, deslocaram-se da Pedagogia Empresarial para 
as salas de Recursos. outras formas implicadas na formação de 
professores se somam, e estar na EE seria inimaginável sem mi-
nhas professoras Anelice Ribetto e vanessa Brea. se aqui o ex-
presso, é mesmo pelo desejo de fazer ver o quanto nossos mes-
tres resistem em fazer formação de professores com práticas que 
viabilizem a inclusão e nos seja possível chegar ao chão da Es-
cola Básica com ferramentas para analisar e intervir, buscando 
contornos outros que viabilizem estudar e aprender com alegria, 
não sem luta.

Apertando as mãos unidas no ato-caminhada, trago o crono-
grama de um semestre intenso em estudos e em aprendizado:2

2.  CECMs – Colégio Estadual Conselheiro Macedo soares – foi o espaço que habitamos como 
bolsistas da FAPERJ; GE, nosso Grupo de Estudos na FFP, em encontros semanais de leitura, pro-
blematização, comilança, poesia e arte; oFiP – oficina de Formação inventiva de Professores. 
Quanta saudade dessas tardes eu tenho!

miolo-professoresformadosnaffp.indd   131 05/03/2018   15:36:05



132 Professores formados na FFP/UERJ

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO 1.º SEMESTRE/2011

Mês Dia Atividades/Textos Local 

Fevereiro

08

Reunião do grupo de pes-
quisa: planejamento do se-
mestre/seleção de bolsistas 
de EiC e id

FFP

09

Reunião do grupo de pes-
quisa: planejamento do se-
mestre e filme Só dez por 
cento é mentira

CECMs

15
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
10/02/1982

FFP

16 orientação bolsistas CECMs
18 PRAZo FinAL EiC / id

22
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
17/02/1982

FFP

23 Exibição e debate do filme 
Só dez por cento é mentira CECMs

Março

01
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
24/02/1982

FFP

15
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
03/03/1982

FFP

16

GE: Análise institucio-
nal e práticas de pesqui-
sa – primeiro encontro 
(26/04/1993)

CECMs

17 Reunião da equipe técnica 
e pedagógica do CECMs 

CECMs – de 10h30min às 
12h30min

22
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
10/03/1982

FFP

23

GE: Análise institucio-
nal e práticas de pesqui-
sa – segundo encontro 
(27/04/1993)

CECMs

25 Prazo final do relatório 
PiBiC/UERJ

31

Envio do TEXTo do 
LivRo soBRE FoRMA-
ÇÃo invEnTivA dE 
PRoFEssoREs
29/03 à 02/04 – congresso 
na Espanha
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Mês Dia Atividades/Textos Local 

Abril

05
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
17/03/1982

FFP

06

GE: Análise institucio-
nal e práticas de pesqui-
sa – terceiro encontro 
(28/04/1993)

CECMs

12
GE: Hermenêutica do 
sujeito – aula do dia 
24/03/1982

FFP

13 Reunião da equipe técnica 
e pedagógica do CECMs 

CECMs – de 10h30min às 
12h30min

14
PRAZo FinAL PARA 
Envio dE TRABALHo 
PARA A AnPEd

http://www.anped.org.br/
novo_portal

16

PRAZo FinAL PARA 
Envio dE TRABALHo 
PARA o ConGREsso 
dE REdEs

http://www.seminario-
redes.com

19
GE: Hermenêutica do su-
jeito – resumo e situação 
do curso

FFP

20

GE: Análise institucio-
nal e práticas de pesqui-
sa –  quarto encontro 
(29/04/1993)

CECMs

26 Governo de si e dos outros 
– situação do curso FFP

Maio

03 Governo de si e dos outros 
– aula do dia 05/01/1983 FFP

04

GE: Análise institucio-
nal e práticas de pesqui-
sa –  quinto encontro 
(30/04/1993)

CECMs

10 Governo de si e dos outros 
– aula do dia 12/01/1983 FFP

17 Governo de si e dos outros 
– aula do dia 19/01/1983 FFP

18 Reunião da equipe técnica 
e pedagógica do CECMs 

CECMs – de 10h30min às 
12h30min

24 Governo de si e dos outros 
– aula do dia 26/01/1983 FFP

26 PRAZo FinAL PARA 
soLiCiTAR APQ3

31 FFP
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Mês Dia Atividades/Textos Local 

Junho

01 CECMs
07 FFP
14 FFP

15 Reunião da equipe técnica 
e pedagógica do CECMs 

CECMs – de 10h30min às 
12h30min

21 FFP
28 FFP
29 CECMs

Julho

05 FFP
12 FFP
13 CECMs
3 à 6 ABRAPEE - Maringá

oBs: - Acontecerão encontros para orientações individuais. É importante lembrar que estes preci-
sam ser agendados com a orientadora.

- Para o segundo semestre de 2011, temos as seguintes datas para as reuniões mensais com o corpo 
técnico e pedagógico do CECMs: 10/08; 14/09; 26/10 e 16/11 - o mês de junho está em aberto, pois 
será um mês de elaboração dos relatórios finais dos bolsistas e a ideia é fazermos leituras de poesias, 
contos, vídeos, pinturas... Aguardo sugestões!!!!

Problematizando: Como funcionar em modelos de estudos 
quando você se compõe de um semestre inteiro de filosofia fou-
caultiana que provoca mudanças intensas, de arte como estética 
de vida, quando “o truque era só virar bocó” (Barros, 1996, p. 
23), e também se reinventar nas pedras, nas formigas e nas flores? 
Quando estudos de formação forjam um professor aberto à alteri-
dade? Um diário de campo me auxilia nas possíveis respostas.

os ventos de agosto e Johnny, com seu desejo de voo, foram disparadores 
da experiência das cafifas, no encontro do dia 28/08/2016. Com autismo 
que não o coloca nas esperadas condições de ‘prestar atenção nas propostas’, 
nossos encontros têm sido uma viagem sempre em deriva. Estas condições 
me deslocam, muitas vezes, para o lugar do aprendiz, que no momento, foi 
o de aprender a fazer cafifas. Ele fez aquelas dez, vinte perguntas sobre ca-
fifas com nomes de peão, arraia, cabresto, rabiola. Tudo que já fez parte do 
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meu vocabulário de irmã de um menino com quem brinquei durante toda 
a infância. A mim, naquela época, era dada a função de fazer rabiola, o rabo 
do papagaio (como é conhecido em Minas Gerais). Todo o resto, não sabia.

Planejamos para a próxima aula confeccionar cafifas. Gerônimo, meu 
aluno também com autismo, sabe fazer e seria nosso professor. o protago-
nismo de Gerônimo é algo que tenho propiciado e ele tem feito movimen-
tos interessantes com isso. Mas, fui ao youtube aprender e vi garotos de to-
das as idades mostrando suas artes de voo. Muito bacana! Arthur, outro 
companheiro de voos, deu aula de cabresto em casa. Parti para a serra do 
Mato Grosso com ânimo e dúvidas.

no dia 30, dia da aula de cafifas, Gerônimo faltou. Ainda bem que eu 
já tinha feito o dever de casa... Levei, também, duas arraias prontas, dois 
carreteis de linha própria e quatro folhas em cores diferentes.

E agora? Getúlio não veio. outro aluno que iniciava na sala de Recur-
sos naquele dia, o Caique, chegou mais cedo, viu as cafifas e ficou doido de 
alegria. Meus alunos são de uma comunidade rural extremamente carente, 
no meio do mato. Ele sabe fazer cafifas. Fomos pro mato buscar bambu. En-
tramos com um facão emprestado da cozinha sob os olhares festivos das co-
zinheiras. Ele nos mostrou que bambu seco e fino não serve. verga com a 
pressão. Tem um ponto do estar verde que é preciso conhecer. difícil!!! Tudo 
bem, conseguimos! sua habilidade em cortar os bambus, como ele faz pres-
são de cima para baixo para obter o corte reto e preciso não tem manual, 
mas é eficiente demais. o medo de deixar a faca em suas mãos foi substituí-
do por confiança quando olhou para mim e disse: ‘tia, isso é fácil pra mim.’ 
na sequência, cortou quadrados precisos com ângulos em 90º feitos por do-
braduras. Rápido e tranquilo para ele. Johnny, fazia perguntas. Jean precisa-
va de autoconfiança para arriscar mais, mas inda não consegue assumir faze-
res próprios. Fim do tempo de atendimento. Foram para casa. não foram. 
Ficaram por lá, querendo mais. Maicon chegou para nosso encontro. E for-
mamos um grupo maior de cafifeiros e aprendizes de cafifeiros.

Foi um grande barato. discutir sobre o barulho que o peão faz no ar, 
fazer ver que o formato do peão provoca mais atrito com o ar e também o 
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barulho; que o cabresto alto da arraia deixa o ar passar por baixo com me-
nos atrito e menos barulho gostoso; discutir a questão do cerol que alguns 
deles usam; tudo atravessado pela experienciação. Que dia! Que encontro!
o planejamento anterior, para este dia, era de concluir uma maquete de 
casa que estamos montando. Chamo de casa retalho por ter um pouco da 
casa de cada um. no entra e sai dos horários estabelecidos, eles continuam 
lá quando saem, imprimem nos pequenos espaços da maquete, seus olha-
res e percepções das abordagens feitas sobre as variações arquitetônicas, seus 
usos e formas, recursos das construções e os sonhos de como gostaríamos 
que fossem. Mas a maquete teve que esperar porque a deriva do Johnny nos 
permite voar em outros céus (diário de voos das cafifas na serra do Mato 
Grosso, 30/08/2016).

Contudo, e pelo que estudei como mergulho de desejo de sa-
ber, colho as delícias de uma sala de Recursos, que é lugar de 
alegria, valorização das habilidades de cada um, de tinta colorida 
e purpurina. A ementa que trabalha a favor das subjetividades é 
possível para mim. oxalá!!

Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo Tempo Tempo Tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo Tempo Tempo Tempo
Que sejas ainda mais vivo
no som do meu estribilho
Tempo Tempo Tempo Tempo
ouve bem o que te digo
Tempo Tempo Tempo Tempo

vivendo nessa proposta, a formação inventiva de professores 
(dias, 2012) opera com processos em curso, processos de apren-
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dizagem que não estão dados, não o sabemos de antemão. É no 
encontro que se dá a ver, analisar e intervir nesse percurso entre 
ensinar e aprender. não chego à sala de Recursos sem um plane-
jamento, sem objetivos pensados nas singularidades dos estudan-
tes com os quais caminho. Porém, chego aberta ao encontro. se 
o estudante necessita aprimorar sua leitura para uma vida com 
maior plenitude, vamos, por exemplo, fazer também leituras so-
bre a arte das cafifas que o apaixona e, ali, colho pistas, o fazer 
se dobra.

Como todo(a) professor(a), na sala de Recursos, temos de-
mandas da ordem escolar. Temos metas, burocracias a serem pla-
nejadas e cumpridas, que são atravessadas pelo aluno. Comumen-
te, eles têm alguma dificuldade motora, principalmente a motora 
fina. Trazem uma falta de hábito de tomar decisões e fazer esco-
lhas, talvez, consequência de uma naturalização e rotulação da in-
capacidade que lhes é dada de fora para dentro. Forjar autonomia 
é uma demanda da sala de Recursos. Acostumar-se a incorpo-
rar a noção benjaminiana de experiência (Benjamin, 1994, p. 115), 
do fazer e do saber como cuidado de si (Foucault, 2006) é mi-
nha proposta com os mosaicos que trago nos trabalhos a seguir. 
Experienciamos arte como transformação. Aqui, liberdade de es-
colha está naquilo que nos toca para o tema, as cores, quantida-
des, enfim, que rompe com o estabelecido para viver a criação 
como transformação de si. Ainda, o uso de material reaproveitado 
é transformação como atitude ecológica. Fazer escolhas, brincar 
com as cores, levar a cabo uma tarefa, tudo atravessa e dá contor-
nos pedagógicos. Autonomia que se adquire no fazer. Conhecer a 
técnica do mosaico ajuda, inclusive, a desenvolver a concentração, 
o autoconhecimento e a trabalhar a ansiedade.

Ainda no cronograma que reverbera, e no texto-ato-caminha-
da de Rosimeri dias, ela nos provoca: “É possível ensinar modos 
de trabalhar mais sensíveis às práticas de acontecimentalização?” 

miolo-professoresformadosnaffp.indd   137 05/03/2018   15:36:06



138 Professores formados na FFP/UERJ

(dias, 2017, p. 120). Acreditamos nelas. desejamo-las. Respondo 
de mãos dadas nessa caminhada. Meu diário também transversa 
no tempo e conta:

Aprendizado entre produção de subjetividades e positivismo

Tenho participado de processos para contrato temporário em escolas pú-
blicas. As percepções do funcionamento escolar não se esgotam, até porque 
a Escola não está terminada, feita, acabada. Percebi que ao chegar na en-
trevista necessito dizer, de pronto, qual o objetivo de determinada aborda-
gem, o que meu aluno vai aprender com aquilo. Como trabalho com Edu-
cação Especial, invariavelmente, estou alfabetizando. só não havia me dado 
conta de que seria preciso expressar isso. Por quê? Porque não trabalho com 
objetivos fechados e isto está em mim, encarnado. Penso que alfabetizar é 
algo parecido com uma transformação para além da decodificação de sig-
nos. Que eles, os signos, necessitam estar vivos em nós para que se consti-
tuam de sentidos. Por isso não vejo uma alfabetização como objetivo uno, 
mas como um mergulho nas palavras, nas cores, sons e memórias refeitas, 
reconstituídas. A escola me impõe/ensina: se não der a resposta certa, não 
tira nota para a aprovação. Ainda bem que a escola não está pronta, vamos 
interferindo, então (Alfabetizar: diário de campo, 31/05/2015).

o texto “Hermenêutica do sujeito” (2006), auxilia-nos a ver 
que o saber se dá nas práticas. saber que se relaciona às coisas do 
mundo e que é efeito modificador. Engendra-se em formas de en-
sinar e de aprender em que sujeito é transformado e transforma-
dor, acontecimentos no “entre como cruzamento de territórios, 
no e que é acepção de tornar-se outro” (dias, 2017, p. 110). Algo 
como produzir uma casa dos sonhos. sonho sonhado no coletivo 
de alunos da sala de Recursos. Coletivo que rompe territórios e se 
faz outro no sonho dele e no sonho do colega.

Andar pelas trilhas da serra do Mato Grosso, em saquarema; 
olhar com desejo de ver. de que é feita essa casa? Por que será que ela 
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é assim? Quem construiu mora nela? Quem a sonhou necessitava do 
quê? Aquela outra ali, em que é diferente desta? Ela te parece gosto-
sa de morar? o que tem nela que te faria sonhar? Assim, iniciamos 
a maquete da casa dos sonhos, que também chamo de “casa retalhos 
de nós”. sonhando, cortamos, colamos, cobrimos paredes e pisos, 
escancaramos portas e janelas. separamos cômodos, montamos mó-
veis. depois, enfeitamos tudo com nossos desejos de beleza e de co-
res. se, para Gilberto Gil, a Bahia já deu régua e compasso, a mim, 
quem deu foi a Faculdade de Formação de Professores da UERJ.

Contudo, o chão da escola é duro. dói. não chegaria lá firme 
para a luta e a resistência sem os estudos que tive oportunidade de 
viver, sem os textos e as abordagens experienciados nas disciplinas 
de Educação Especial da grade curricular do curso de Pedagogia 
e os complementares, que escolhi por afinidade, e por conhecer o 
trabalho das professoras Anelice Ribetto e vanessa Brea. “os in-
fames da História” (Lobo, 2008), por exemplo, descortina o cená-
rio daquilo que se institui como deficiência. você pode chorar na 
leitura e, depois, de novo, na vida dentro da escola, mas sabe por 
quem está chorando, e luta. Luta por não concordar que se con-
tinue a tratar alguém como um estorvo, como incapaz, como in-
cômodo. Briga para que as suspensões de alunos parem de acon-
tecer. Faz ver que eles estão esgotados de rejeição sofrida, de não 
conseguirem se comunicar, de serem culpabilizados todo o tem-
po. Fica feliz por eles ainda reagirem. Ainda não mataram suas 
forças de vida! Mas é preciso fazê-lo de forma convincente, e a 
técnica te ampara, está em você, te constitui, e, assim, vamos nos 
tornando professoras na Educação Especial. Às vezes, é necessário 
um tempo preciso, um estribilho. Tempo Tempo Tempo.

Que sejas ainda mais vivo
no som do meu estribilho
Tempo Tempo Tempo Tempo
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ouve bem o que te digo
Tempo Tempo Tempo Tempo
Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Tempo Tempo Tempo Tempo
Quando o tempo for propício
Tempo Tempo Tempo Tempo
de modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido
Tempo Tempo Tempo Tempo
E eu espalhe benefícios
Tempo Tempo Tempo Tempo
o que usaremos pra isso
Fica guardado em sigilo
Tempo Tempo Tempo Tempo
Apenas contigo e migo
Tempo Tempo Tempo Tempo (veloso, 1979)

Estar nas salas de Recursos, tanto faz onde, niterói, saquare-
ma ou qualquer outro lugar, é uma escolha que faço diariamen-
te. Muitas vezes, os alunos me chegam pelos professores regentes. 
Estes são parceiros na inclusão dos nossos caminhantes em outros 
atos-protestos por desejos de que se tornem alunos para além da 
matrícula escolar. Para que possamos, no sábado letivo, ver seus 
trabalhos expostos juntos aos demais. Para que marchem nas fes-
tas cívicas, participem das festas de final de ano, dos passeios a lu-
gares que muitos nem imaginam existir. Falta muito, mas somos 
alunos da UERJ e, como ela, resistimos.

Rodrigues (2015) nos diz que há quatro operações disciplinares que se lan-
çam sobre os corpos (dos alunos e dos professores) e implantam um cer-
to sistema de controle relativo ao corpus dos saberes: seleção, normalização, 
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hierarquização e centralização. Aproximando de nossa questão, aqui é pos-
sível dizer que, com tais operações, emerge uma disciplina geral: a Psicolo-
gia da Educação (dias, 2017, p. 118).

nesse corpus dos saberes, nossos alunos da sR e da inclusão, cla-
ro, não se encaixam. vivemos em exercício de desfazer esse sis-
tema de controle, de provocar outros modos de olhar para ver. 
Resistimos e caminhamos com as famílias dos estudantes, orien-
tando, mostrando as leis que os amparam na luta pelos direitos 
que demoraram a chegar. Auxiliar na resistência para que a famí-
lia não desista desses direitos é mais um fazer que se dá no entre 
sR, inclusão e a vida. Assim, participei de uma reunião com a di-
retora e com a orientadora pedagógica em uma escola do muni-
cípio de niterói que está no topo do ranking (palavras da direto-
ra), na tentativa de traçar caminhos para que a aluna usufruísse 
dos seus direitos.

Há cinco anos trabalhando com essa aluna, caminho com uma 
guerreira na luta para uma vida digna. Ela está com treze anos. 
Tem deficiência física, e alguns outros diagnósticos como autismo 
e deficiência intelectual. depois de anos na rede privada, em ni-
terói, e um ano em Curitiba, agora estuda na rede municipal de 
niterói, cursando o quinto ano. A avó e eu solicitamos, em abril 
de 2017, a reunião, já que, após dois meses de aula, a estudante 
não havia levado, sequer, uma folha de atividades para casa. seus 
cadernos continuavam em branco, os bilhetes enviados pela avó 
na agenda não eram assinados pela professora. Mesmo fazendo 
horário adaptado, ficando duas horas na escola, não havia nada 
que possibilitasse entender o que estaria ocorrendo. Ficamos sa-
tisfeitas em saber que ela já tem uma professora auxiliar e perce-
bemos que a estudante em questão está confortável com essa pro-
fessora. Mas, o que ela tem feito na escola? Quais trabalhos está 
produzindo? Por que não há nada nos cadernos, nas atividades 
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para casa? Por que não fez avaliação, ou o que fez nesse momento? 
“se não fez a avaliação foi um erro da professora que vou corrigir” 
– respondeu a sr.ª diretora. E as adaptações, como estão ocorren-
do? – indaguei. “Aqui não fazemos adaptações. Ela ficará no 5.º 
ano até que consiga fazer a mesma prova que os demais alunos” 
– respondeu novamente. não paramos aí, mas nesse campo ári-
do não vou investir tempo. Procuramos o setor de Educação Es-
pecial – a casa amarela, como é chamada – reunimo-nos em busca 
de terrenos mais férteis e, ao que parece, encontramos.

Reafirmando um caminhar de mãos unidas com a FFP e meus 
professores, que são inesquecíveis, todos eles, damos continui-
dade à luta na e pela educação em nosso país. Minhas colegas e 
meus colegas estão por aí espalhados. somos muitos. nossa cor-
rente pedagógica é forte e está viva! seguimos, sempre que possí-
vel, com alegria, porque estamos fazendo o nosso trabalho. As dis-
ciplinas de Psicologia da Educação e de Educação Especial, com 
suas ementas inventivas e outros modos de olhar e de ver o outro, 
possibilitam ferramentas contra o assujeitamento no espaço es-
colar. Também elas não estão separadas, porque se coadunam na 
realização de um trabalho que acontece em mergulho profundo 
nos temas abordados.

E quando eu tiver saído
Para fora do teu círculo
Tempo Tempo Tempo Tempo
não serei nem terás sido
Tempo Tempo Tempo Tempo
Ainda assim acredito
ser possível reunirmo-nos
Tempo Tempo Tempo Tempo
num outro nível de vínculo
Tempo Tempo Tempo Tempo
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Portanto peço-te aquilo
E te ofereço elogios
Tempo Tempo Tempo Tempo
nas rimas do meu estilo
Tempo Tempo Tempo Tempo (veloso, 1979)

Um tempo de não ser professora, mas já terás sido

Como trouxe anteriormente, sou professora em sR, com pós-
graduação em Educação Especial. Mas, não terei sido. viver em 
articulações com um não ser professora e o ser professora, habi-
tando o mesmo espaço escolar, o mesmo tempo escolar como se 
dá? És ou não és? Quem tem a resposta? A mesma escola que gos-
ta tanto de respostas certas não consegue nos responder. vou con-
tar, quem sabe problematizando, inventando uma vida outra, 
ou mesmo no ato da escrita, algumas pistas a mais nos cheguem 
como comumente ocorre. Conto como ato de caminhante.

Quando nos posicionamos em movimentos de vínculo estreito com o tem-
po e os modos de vida para pensar e fazer psicologia e educação, na verda-
de falamos de lutas contra o assujeitamento, apontando para os combates 
em prol da invenção de si e do mundo e, também, das lutas de estudantes e 
professores para se libertarem das formas de ensinar e aprender comporta-
mentais, desenvolvimentistas e cognitivistas, que reduzem a vida a um pro-
cesso de solução de problemas. Apostamos em processos de invenção de 
problemas, de problematizações que não funcionam como universais (dias, 
2017, p. 121).

no ano de 2015, a prefeitura de saquarema abriu concurso, 
inclusive, para professores das salas de Recursos. A nomenclatu-
ra para esse profissional, já no edital, era de Auxiliar de Educa-
ção Especial. Ao questionarmos a nomenclatura, antes de fazer as 
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provas, foi-nos dito que houve um erro no edital e este seria cor-
rigido. Acreditamos. Tomamos posse e iniciamos o Atendimen-
to Educacional Especializado nas salas de Recursos, em fevereiro 
de 2016. Em abril do mesmo ano, nada havia mudado na no-
menclatura. Entre fevereiro e abril, questionamos, ouvimos, fala-
mos, conseguimos algumas inimizades de pessoas que tomam os 
questionamentos justos como pessoal, e nada mudou. documen-
tamos e levamos à secretaria de Educação uma carta que expunha 
as contradições entre edital e verdade do trabalho, além da forma-
ção específica exigida para o exercício do cargo. Um ano depois de 
entregue e assinada pela mesma secretaria de Educação, soube-
mos que não fora protocolada. Agora, com um advogado que to-
mou nossa causa, soubemos que ela estaria perdida entre as mu-
danças de mandatos da prefeitura local. iniciamos novamente um 
processo de pedido de revisão. o sEPE (sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação) tem sido parceiro nessa luta, mas ain-
da recebemos como Auxiliares de Educação Especial e trabalha-
mos comprometidamente com nossos alunos. os resultados des-
ses trabalhos são reconhecidos no município de saquarema, mas 
não representam mudanças. É um tempo de não ser professora, 
mas já terás sido.

nesse percurso, o município, os alunos da EE e o grupo de 
professoras da sR perderam colegas que desistiram da luta por 
motivos vários, entre eles, a possibilidade de trabalhar no muni-
cípio de Araruama, que valoriza esse profissional com boas con-
dições de trabalho, reconhecimento do investimento feito na for-
mação, salários dentro da lei do piso para a função exercida e 
compromisso com a inclusão. Pois é, elas nos fazem falta!

Ainda não sendo efetivados como professores, não podemos 
participar de cursos e de eventos que exijam tal nomenclatura. 
Como deixar de ser aquilo que você de fato é? “[...] na verdade fa-
lamos de lutas contra o assujeitamento [...]”.
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A professora continua nos dando aula de Psicologia da Educa-
ção. As disciplinas de Educação Especial também continuam pre-
sentes na luta para as muitas formas de inclusão. A maneira como 
se pode viver uma formação reverbera na vida. não há uma pro-
fessora separada da vida pessoal e da vida coletiva. Tudo é força 
transformadora e potência de vida digna.

o município de saquarema vive hoje com o trabalho de mui-
tos professores formados na UERJ, assim como todo o país. En-
contramo-nos aqui e ali. nossa universidade está viva e forte, 
reafirmo. Resiste em nós. nossos professores da FFP estão, trans-
versos no tempo e no espaço, presentes nas salas de aula, nas pes-
quisas, trabalhos de campo, na vida de saquarema. Habitamos 
esse espaço. A UERJ nos habita. somos um em muitos e muitos 
em um. vivas à UERJ! vivas!
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