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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se no campo dos estudos sobre a inclusão de crianças com deficiência 

e doença crônica na educação infantil. Nesse sentido, almeja identificar e compreender desafios 

e experiências relacionados à presença de crianças com distrofia muscular congênita nessa etapa 

na educação básica. Assume, para tanto, como referencial teórico-metodológico, a psicologia 

histórico-cultural, com destaque para as contribuições de Vigotski centradas, sobretudo, na 

gênese social do desenvolvimento humano, no papel dos contextos educacionais e das 

interações estabelecidas em seu interior como fonte privilegiada para a promoção de 

aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças. A pesquisa contempla uma revisão da 

literatura nacional sobre a temática distrofia muscular, empreendida tanto na esfera da saúde, 

buscando colocar em evidência suas principais características e sintomas, bem como no campo 

da educação, revelando um cenário de escassa produção sobre esse assunto. Em seu cerne, conta 

com uma imersão em campo, mais precisamente em uma escola pública situada na cidade de 

Guarulhos, centrada em observação participante junto a um grupo do Estágio II, onde está 

matriculada uma criança de 5 anos com distrofia muscular congênita e deficiência física. A 

análise dos dados selecionados aponta para a ausência de investigações sobre crianças com 

distrofia muscular na educação infantil, pontua, como desafios, a partir da imersão em campo, 

a ausência de recursos de acessibilidade que permitam que a criança usufrua plenamente de 

todos os ambientes escolares, colocando em evidência o contexto de precariedade em que as 

crianças público-alvo da educação especial são recebidas na educação infantil.  No campo das 

experiências, ao analisar as relações, interações e mediações ali estabelecidas, nas quais 

assumimos uma dimensão partícipe, destacam-se o papel do professor como agente organizador 

daquele meio e central para a ampliação efetiva das possibilidades de participação dessas 

crianças, aspectos que coadunam com a potencialização e emergência de sua aprendizagem e 

desenvolvimento. A investigação aponta, também, para a necessidade de políticas públicas  que  

oportunizem condições concretas de acessibilidade, bem como possibilitem a ampliação da 

formação inicial e continuada de educadores em um perspectiva de educação inclusiva. 

Palavras-chave: Psicologia histórico-cultural. Distrofia muscular. Educação e saúde. 

Deficiência física. Educação infantil e inclusiva.  Criança. 

 

 



 

ABSTRACT 

This research is in the studies field about the children inclusion with disabilities and 

chronic illness in early childhood education. Thus, it aims to identify and comprehend 

challenges and experiences related to children with congenital muscular dystrophy in basic 

schooling education. It assumes, therefore, as a theoretical-methodological framework, the 

cultural-historical psychology, with emphasis on Vigotski’s contributions centered, above all, 

by the social genesis of human development, in the role of educational contexts and interactions 

established within them as the privileged to source for the promotion of learning and all 

children's development. This research includes a national literature review about muscular 

dystrophy theme, undertaken both in the health sphere, to highlight its main characteristics and 

symptoms, just as in the education area, revealing a scarce production scenario about this 

subject. Besides, it has immersion in the field, more precisely in a public school located in the 

Guarulhos city, focused on participant observation with a II Stage group, where a 5-year-old 

child with congenital muscular dystrophy and physical disability is enrolled. Selected data 

analysis points to a lack of investigation about children with muscular dystrophy in early 

childhood education, showing as challenges, from field immersion, deprivation accessibility 

resources for a child to fully enjoy all school environments, highlighting the precarious context 

in which children target, audience from special education, are received in early childhood 

education. In the experiences field, analyzing relationships, interactions, and established 

mediations, in which we assume a participative dimension, we stand out the role educator as an 

organizing agent in this environment and central effective expansion of this child's participation 

possibilities, aspects that fit together with the enhancement and urgency from their learning and 

development. The investigation also points to the need for public policies that provide concrete 

conditions for accessibility, as well as enable the expansion of initial and continuing education 

for educators in an inclusive education perspective. 

 

 

 

Keywords: Cultural-historical psychology. Muscular dystrophy. Education and health. 

Physical disability. Child schooling1 and inclusive education. Child 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aproximações ao objeto de estudo, objetivos e referencial teórico-metodológico 

Esta pesquisa, que se situa no campo dos estudos sobre a inclusão de crianças com 

deficiência e doença crônica na educação infantil, tem como objetivo geral conhecer aspectos 

da inclusão escolar de uma criança com distrofia muscular, analisando-os a partir de princípios 

da perspectiva histórico-cultural que colocam em evidência a gênese social do desenvolvimento 

humano. 

Partindo dessa perspectiva, assume-se como objetivos específicos o intento de: a) 

identificar e compreender características centrais da coletividade em que esta criança está 

inserida, uma vez que o meio é considerado fonte privilegiada de desenvolvimento segundo a 

perspectiva histórico-cultural; b) conhecer as principais características das distrofias 

musculares, com ênfase na distrofia muscular congênita, a partir de um panorama de seus 

principais sinais e sintomas, bem como refletir sobre possíveis implicações sociais que podem 

incidir no processo de chegada das crianças com distrofia muscular na educação infantil; c)  

identificar e compreender parte da produção científica nacional que versa sobre a educação de 

pessoas com distrofia muscular, bem como tecer um breve panorama sobre processos de 

inclusão de crianças público-alvo da educação especial na educação infantil na atualidade; d) 

identificar e problematizar os principais desafios e experiências relacionados ao percurso 

inclusivo de uma criança com distrofia muscular congênita na educação infantil, buscando 

refletir sobre limites e possibilidades de seu percurso inclusivo em tal etapa da educação básica. 

Os pressupostos teóricos adotados na proposição desta investigação, conforme 

mencionado, remetem a contribuições da psicologia histórico-cultural. Trata-se de um 

arcabouço que nos auxilia a delinear o próprio problema de pesquisa, bem como sua abordagem, 

aspecto que coaduna com o preceito vigotskiano de que objeto, método e teoria se 

interpenetram. Segundo destaca o intelectual bielo-russo, o método é, ao mesmo tempo, 

premissa e produto, ferramenta, instrumento e resultado no curso da própria investigação 

(VIGOTSKI, 1991, 2018). 

Assumimos, nesse sentido, uma perspectiva que nos leva a refletir sobre o 

desenvolvimento humano, compreendendo-o como fruto da relação dialética entre a natureza e 

a cultura. Assim, buscamos trazer à tona o papel das relações, interações e mediações 

estabelecidas no cotidiano escolar junto a uma criança com distrofia muscular congênita e com 
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uma deficiência física matriculada na educação infantil. Para tanto, nosso ponto de partida se 

ancora na ideia de que o sujeito é constituinte e constituído nas e pelas relações sociais, contexto 

em que o meio e as interações sociais têm um papel de suma importância, conforme apregoa o 

enfoque histórico-cultural. Ainda nesse sentido, o legado de Vigotski (1997, 1991, 2000, 2018) 

relacionado ao modo de conceber a deficiência e a lesão orgânica, bem como o papel que esse 

intelectual atribui à educação, aprendizagem e função social da escola, se destacam como o 

ponto de partida e norte desta investigação.  

A produção e coleta de dados ocorreu em um contexto de observação participante 

realizada em uma escola pública da rede municipal da cidade de Guarulhos. Como marco 

temporal, delimitamos o período compreendido entre final do ano letivo de 2018 e todo o ano 

letivo de 2019, em uma dinâmica marcada pela frequência da pesquisadora à escola de em 

média dois dias por semana (em um esquema de datas alternadas) com permanência de 4 horas 

diárias em tal lócus. Nesse contexto, o foco foi o acompanhamento das atividades propostas 

junto à turma de crianças dentro e fora de sala da sala referência, considerando, também, 

atividades festivas e passeios empreendidos fora da unidade escolar.  

Orientando o modo de perpassar os encontros, investigações e ações com as crianças na 

instituição educacional, selecionamos um recorte metodológico inspirado no campo da 

etnografia, sobretudo no trabalho de Ezpeleta e Rockwel (1986). Nesse sentido, a observação 

participante, o registro das atividades em diário de campo e o emprego de entrevista      

semiestruturada dirigida à professora foram priorizados.  

Cabe mencionar que o diário de campo foi elaborado a partir da composição de 3 tipos 

de registros que, de certo modo, se interpenetram. Em um primeiro momento, buscou-se 

sinalizar, em tópicos, aspectos mais gerais acompanhados a cada dia, como a rotina proposta 

pela professora, o número de crianças presentes, a disposição arquitetônica da sala de 

referência, os ambientes externos visitados, bem como as principais atividades realizadas. Um 

segundo elemento priorizado remeteu a situações de interação de Leila com seus pares, comigo 

ou com a professora. Nesses casos, quando eu não era uma das interlocutoras centrais, buscava 

tomar nota do máximo possível de desdobramento dos diálogos, gestos, olhares etc. Quando o 

cerne da interação era comigo, anotava, em seguida à realização dos fatos, tópicos do que havia 

sido vivido, partilhado. Ao retornar para casa, comumente lançava mão de um registro 

complementar gravando em áudio, por meio do celular, algumas passagens vividas no dia e que 

eu não havia dado conta de tomar nota in loco, bem como tentava expandir a escrita dos itens 

inicialmente registrados como tópicos. Semanalmente, procurava ampliar minhas impressões 
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sobre os registros inicialmente tecidos no diário de campo, desdobrando, uma vez mais, o olhar 

sobre os fenômenos vivenciados.  

1.2 Sobre percursos que deram forma a investigação 

O interesse pelos encontros entre os campos da educação e da saúde permeia minha 

trajetória profissional desde o ano de 2002, quando iniciei atividades como estagiária do curso 

de Letras, pela Universidade de São Paulo, em um hospital voltado ao campo da oncologia 

pediátrica. Permaneci por 15 anos atuando em tal instituição, espaço em que ocupei, além do 

mencionado posto de estagiária, os cargos de professora, coordenadora e supervisora 

pedagógica. Aliada a essa experiência, investiguei, por meio de um mestrado acadêmico, 

realizado na Universidade Estadual de Campinas, aspectos da cultura escolar desenvolvida em 

ambiente hospitalar em território nacional no período de 1989 a 2008 (OLIVEIRA, 2010).  

Meu contato com crianças, jovens e adultos com distrofia muscular se iniciou no ano de 

2011, de modo que o tema eleito para esta investigação, de certa forma, pode ser considerado 

como uma espécie de desdobramento de uma experiência profissional desenvolvida entre os 

anos de 2011 e 2013. Em tal período, tive a oportunidade de atuar como professora da área de 

Linguagens e coordenadora pedagógica em uma instituição da área da saúde que atendia 

pessoas com distrofia muscular. Naquele contexto, inspirada pelas experiências desenvolvidas 

no hospital de oncologia pediátrica, fui uma das propositoras de um projeto que tinha como 

objetivo implantar um serviço de atendimento pedagógico como parte da equipe 

multiprofissional do ambiente que atendia pessoas com distrofia muscular1.  

Esse conjunto de experiências me levou a buscar compreender um tanto mais sobre as 

especificidades do percurso escolar de pessoas com distrofia muscular. Nesse sentido, a 

proposição desta investigação no doutorado partia do pressuposto de que, até o momento de 

nosso ingresso, a produção científica no campo da educação não contemplava a temática 

crianças com distrofia muscular na educação infantil. O silêncio sobre esse assunto nos parecia 

                                                 

 

1 Tal serviço era projeto era dividido em 4 eixos a) oferta de aulas aos sujeitos que realizavam tratamento 

multidisciplinar naquela instituição;  

b) oferta de orientações aos alunos, cuidadores e familiares relacionadas às garantias legais dos sujeitos com 

distrofia muscular em relação à esfera educacional;  

c) estabelecimento de parcerias com as escolas de origem desses alunos e o Serviço de Atendimento Escolar da 

Abdim; 

d) parcerias com universidades a fim de receber estagiários de cursos de licenciatura que atuariam como 

aprimorandos nessas esferas. (OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA, GOMES, 2012) 
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contraditório, sobretudo, por considerarmos que, nas últimas décadas, os avanços no campo da 

biotecnologia implicam a possibilidade de diagnóstico e início de tratamento de muitas doenças 

já na mais tenra idade. No entanto, também é válido ressaltar que o acesso a esses serviços ainda 

não se configura como uma realidade amplamente difundida e possível a todos em nosso país, 

uma vez que nosso território é marcado por uma vasta desigualdade social.  

De todo modo, os avanços biotecnológicos associados a um marco legislativo que 

apregoa o acesso de todas as crianças à educação básica, que coloca em destaque uma 

perspectiva de educação inclusiva (BRASIL, 2008), permitem inferir que, atualmente, a 

chegada de crianças com distrofia muscular, ou ao menos de uma parte delas, às instituições de 

ensino tende a ser significativamente maior em relação às décadas anteriores. Assim, partimos 

da ideia de que o silêncio sobre esse tema não pode ser compreendido como ausência ou 

desconhecimento absoluto desse público-alvo nas escolas. 

Partindo desse cenário, cabe ponderar, ainda, que a configuração da escola no Brasil, na 

contemporaneidade, remete a uma expressiva ampliação na oferta do número de vagas e, 

conforme pontuado, contempla um escopo de matriz inclusiva, realidade sobre a qual já se tem 

um núcleo de investigações e análises produzidas, além daquelas que se encontram em curso. 

Entretanto, conforme já alertava Carvalho, em 2008, parece-nos fundamental considerar que: 

A realidade do crescimento dos números referentes à ampliação das matrículas 

designadas pelo MEC como inclusiva e das mudanças estruturais que a acompanham 

vista isoladamente soa animadora, mas é necessário que consideremos  que o 

crescimento desses números, tomado como parte do processo de inclusão escolar em 

curso no contexto educacional paulistano (e brasileiro), precisa ser acompanhado e 

analisado no âmbito do cotidiano escolar como parte de um amplo e complexo 

contexto de condições (políticas, pedagógicas, físicas, humanas etc.), que nem sempre 

se articulam de forma a promover mudanças que concorrem para a edificação da 

educação de qualidade almejada e reivindicada para todos. Em outras palavras, é 

preciso entender e explicitar como se realiza em termos pedagógicos, relacionais, os 

números reais que no discurso oficial contabilizam o “crescimento” do processo. 

(CARVALHO, 2008, p. 5) 

 

Investigações centradas em dados de matrículas mais recentes, como é o caso de Kassar 

(2016) e Rebelo e Kassar (2017), reiteram avanços no número de alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades matriculadas na 

educação básica, isto é, de alunos considerados como público-alvo da educação especial. Em 

linhas gerais, tais produções também apregoam que “esses dados precisam ser acompanhados 

e explorados” (REBELO, KASSAR, 2017, p. 64). Segundo essas pesquisadoras, “se, por um 

lado, o acréscimo representa um avanço para as ações na escola pública, por outro, requer o seu 



19 

 

contínuo aprimoramento, sob o risco de que apenas a matrícula não venha a garantir o acesso a 

uma escolarização efetiva para essa população” (REBELO, KASSAR, 2017, p. 56). 

Ainda em relação à importância de investigar e contextualizar tal temática, cabe 

considerar que, na contramão de uma tendência geral de ampliação de matrículas nos últimos 

anos, o número de crianças público-alvo da educação especial presentes na Educação Infantil, 

por exemplo, vinha sendo apontado, por pesquisadores da área da educação, até recentemente, 

como algo ainda ínfimo, conforme destacam Bueno e Meletti (2011). Soma-se, de modo 

contraditório a esse aspecto, o fato de nossos documentos oficiais no campo da educação 

infantil apregoarem essa etapa da educação como fundamental para o desenvolvimento físico, 

psicológico, intelectual e social da criança (BRASIL, 2009).  

Em relação especificamente a dados mais atualizados de matrículas de crianças público-

alvo da educação especial na educação infantil, é possível constatar, conforme revela o Censo 

da Educação Básica - 2020 (BRASIL, 2021, p. 35), que “O maior aumento na proporção de 

alunos incluídos, entre 2016 e 2020, foi observado na educação infantil, um acréscimo de 

8,8%”, conforme revela o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1:  Percentual de alunos matriculados com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades que estão incluídos em classes comuns segundo etapa 

de ensino – BRASIL – 2016 a 2020. 

 

 

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica (BRASIL, 2020, p. 45) 

 

Sendo assim, nosso ponto de partida, nesta investigação, coaduna com as questões 

levantadas pelos pesquisadores ora mencionados. Em outras palavras, partilhamos da ideia de 

que o número de matrículas deve ser acompanhado de reflexões sobre as condições efetivas de 

chegada e permanência desse público-alvo na escola, contexto, portanto, em que se insere nosso 

estudo. Ainda nesse sentido, enfatizamos que nossos objetivos, conforme buscamos apresentar 
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em seu delinear, perpassam o intento de conhecer um tanto mais sobre experiências e desafios 

vivenciados a partir de dentro de uma instituição de ensino, procurando, assim, trazer à tona 

uma reflexão permeada pela tessitura entre a esfera macro – evidenciada, por exemplo, por esse 

cenário de expansão de matrículas no país –  e a esfera micro, marcada, neste caso específico, 

pelo acompanhamento do processo de inclusão de uma criança com distrofia muscular e 

deficiência física matriculada em uma escola pública de educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental na cidade de Guarulhos. 
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2 SINGULAR E PLURAL: APONTAMENTOS SOBRE LEILA E SEU MEIO 

O grande desafio que se coloca ao estudioso e ao pesquisador que trabalha na 

perspectiva psicológica inaugurada por Vigotski é tentar explicar como a cultura, sob 

todas essas formas em que se apresenta, pode tornar-se constitutiva da natureza 

humana do homem. (PINO, 2005, p. 94) 

 

2.1 Leila: esboço de um primeiro retrato 

Leila2 é uma menina negra de 5 anos de idade. Ela tem cabelos pretos na altura do 

pescoço e olhos castanhos. Naquela manhã de dezembro, dia de nosso primeiro 

encontro, trajava uniforme da escola, formado por calça azul e camiseta branca, ambos 

com logo da prefeitura de Guarulhos. Seu uniforme estava impecavelmente limpo e 

sem nenhuma marquinha sequer de amassado, parecia uma roupa recém-saída de uma 

loja. Seus cabelos negros davam vida a um belo penteado, sendo que uma parte de 

suas madeixas aparecia presa em um rabinho de cavalo adornado com um laço branco, 

próximo ao topo da cabeça, enquanto a outra porção de cabelos caia na direção de 

seus ombros, embora não os alcançasse, e era formada majoritariamente por pequenos 

cachinhos. Seu cabelo parecia úmido e com uma dose delicada de brilho e perfume, 

fruto de algum produto aplicado para permanência do penteado, como um gel, laquê 

ou loção similar. Compondo esse visual, a seus pés, fazia-se presente um lindo par de 

tênis cor de rosa, mais especificamente em tom de rosa quente, modelo cano alto e 

com solado branco medianamente grosso, que de tão alvo parecia reluzir. Suas 

vestimentas e seu visual como um todo estavam impecáveis. Sem exagerar, a primeira 

impressão que tive é que parecia que eu estava diante de uma dessas bonecas lindas e 

cheias de estilo que encontramos em lojas de brinquedo. O fato de estar tudo tão 

visivelmente limpo, passado, adornado chamou não só minha atenção, mas era notado 

pelas pessoas que estavam ao nosso redor e por aqueles que transitavam pelo ambiente 

em que estávamos, isto é, o amplo corredor principal da escola. Nesse sentido, em 

vários momentos, diferentes sujeitos, como estagiárias, funcionários da secretaria e 

da limpeza, professoras de outras turmas, bem como alguns familiares de outras 

crianças se aproximavam e teciam elogios à Leila, afirmando que ela estava “linda”, 

“muito chique”. Aos olhares admirados e elogios verbalizados, Leila respondia com 

sorrisos seguidos de um rápido movimento de abaixar levemente a cabeça, como se 

estivesse meio envergonhada, mas ainda mantendo o sorriso estampado no rosto, de 

modo que a movimentação de suas bochechas era mais um indício da permanência do 

seu entusiasmado sorriso. Além disso, Leila respondia aos seus interlocutores por 

meio de seus olhos curiosos, atentos e que brilhavam a cada novo elogio. Nesse nosso 

                                                 

 

2 O nome da criança em destaque é fictício, assim como o de todos os demais sujeitos circunscritos à imersão na 

escola em que a pesquisa de campo foi realizada. Essa informação também se aplica ao próprio nome atribuído à 

mencionada instituição a fim de garantir a condição de anonimato dos sujeitos envolvidos nesta investigação.  

A temática da imersão em campo será aprofundada na seção 5. Por hora, destacamos que a pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp e Plataforma Brasil, estando registrada sob o Parecer número 

0922/2018. Os modelos dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido empregados podem ser consultados no 

Apêndice A.  O Assentimento das crianças foi realizado oralmente. 
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primeiro encontro, três outros aspectos também chamaram especialmente minha 

atenção, talvez, por não serem características recorrentes na maior parte das crianças, 

configurando-se, assim, como traços singulares no corpo de uma menina em tão tenra 

idade. São eles: a) o seu baixo peso; b) o fato de sua boca parecer um pouco arqueada, 

ficando levemente e constantemente aberta e c) o fato de, apesar de tão nova, já fazer 

uso de cadeira de rodas. (Diário de Campo, 3 dez. 2018) 

 

O excerto do Diário de Campo transcrito é uma pequena síntese, fruto de impressões 

desencadeadas a partir do primeiro encontro desta pesquisadora com Leila. A opção por 

evidenciá-lo remete ao intuito de principiar esta tese apresentando uma das razões principais de 

sua existência, isto é, o intento de investigar e produzir conhecimento sobre a presença de 

crianças com distrofia muscular na educação infantil. Para tanto, centramo-nos na experiência 

concreta desencadeada e vivenciada junto a Leila em tal contexto. 

Sob a inspiração do legado de Vigotski, refletimos sobre a imersão em campo, 

compreendendo a importância do fenômeno concreto ser convertido em objeto científico. Nas 

próprias palavras do intelectual bielorusso: 

Todo fenômeno concreto é absolutamente infinito e inesgotável se considerarmos 

em separado cada um de seus traços. Em todos os fenômenos sempre é preciso buscar 

o que os converte em objeto científico. É isso precisamente que distingue a observação 

de um eclipse do sol por parte de um astrônomo da observação a título de simples 

curiosidade. Na primeira observação se destacará do fenômeno aquilo que o 

transforma em fato astronômico; na segunda, só se observarão aqueles traços que por 

acaso chamam a atenção. (VIGOTSKI, [1927] 2004, p. 213) 

 

Partindo dessa perspectiva, no exercício de compor o retrato inicial de Leila, questões 

de ordem bastante objetiva foram contempladas, como a identificação de suas principais 

características físicas e de algumas de suas reações em determinadas situações de interação, 

além do registro de um conjunto de impressões sobre sua imersão no ambiente escolar. Como 

fruto desse exercício, foram colhidas impressões de Leila como uma criança curiosa, vaidosa e 

sorridente. Nesse último caso, os sorrisos se consolidavam em situações de interação em que 

ela era notada e elogiada pelas pessoas em seu entorno. 

Outro aspecto a ser mencionado a partir do excerto, ora transcrito, remete aos indícios 

da presença marcante, do envolvimento e da dedicação de sua família, uma grande 

incentivadora da matrícula e permanência de Leila na escola. Ainda nesse sentido, é válido 

destacar o empenho de seus jovens pais no cuidado primoroso e cotidiano dessa criança. Nessa 

perspectiva, partimos da premissa de que a maneira como seus familiares cuidam, veem e 

propiciam que Leila se veja e seja vista tem uma relação significativa com os modos com os 

quais ela é apresentada e, por conseguinte, se apresenta ao mundo, possibilitando e propiciando, 
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entre outros fatores, a construção de sentidos sobre si mesma, aspectos que incidem sobre seu 

desenvolvimento, contemplando, assim, dimensões de sua própria constituição como pessoa. 

Ainda sob a inspiração das contribuições de Vigotski, parece oportuno compartilhar sua 

tese, expressa por meio da definição daquilo que o autor nomeia como lei geral que rege o 

desenvolvimento. Tal proposição é de suma importância, uma vez que permite compreender o 

processo de constituição da personalidade a partir da perspectiva histórico-cultural: 

Nós conhecemos a lei geral: primeiro um meio de influência sobre outros, depois 

– sobre si. Neste sentido, todo o desenvolvimento cultural passa por 3 estágios: em si, 

para outros, para si (veja o gesto indicativo – inicialmente apenas um movimento de 

agarrar malsucedido, direcionado para um objeto e que marca a ação; depois a mãe 

entende-o como indicação; depois a criança começa a indicar) [...] Através dos outros 

constituímo-nos. Em forma puramente lógica a essência do processo do 

desenvolvimento cultural consiste exatamente nisso [...] A personalidade torna-se 

para si aquilo que ela é em si, através daquilo que ela antes manifesta como seu em si 

para os outros. Este é o processo de constituição da personalidade. Daí está claro, 

porque necessariamente tudo o que é interno nas funções superiores ter sido externo: 

isto é, ter sido para os outros, aquilo que agora é para si. Isto é o centro de todo o 

problema do interno e do externo. (VIGOTSKI, [1929] 2000, p. 24, grifos nossos) 

 

Sob o legado da tese vigotskiana ora apresentada, que apregoa a constituição da 

personalidade como fruto da síntese da relação entre o outro social e a pessoa consigo mesma, 

evidenciando o papel da experiência social na própria constituição humana, buscamos 

interpretar as passagens extraídas do Diário de Campo com o intuito de refletir sobre Leila e 

sua presença na educação infantil. Destarte, o registro da experiência concreta vivida em campo, 

explicitada por meio da transcrição dos excertos anteriormente expostos, é revelador da 

tessitura marcada pelas características de Leila e pelo cuidado de seus familiares, 

manifesto/revelado, por exemplo, no modo como ela chegava à escola, com roupa e acessórios 

impecáveis, parecendo que se dirigia a uma festa. Na mesma medida, foi possível constatar, ao 

adentrar aquela instituição, que outros tantos sujeitos (estagiárias, educadoras, funcionários da 

secretaria, limpeza, cozinha, bem como os pais de outras crianças ali matriculadas) partilhavam 

das mesmas impressões que tive ao adentrar aquele espaço. 

Com o avançar da imersão na escola, na condição de observadora participante, soube 

que a composição daquele visual não foi um episódio isolado, pelo contrário, constatei que 

Leila chegava todos os dias àquele lugar de forma similar. O modo de sua família apresentá-la, 

sempre muito bem arrumada, se materializa no cuidado que lhe é dedicado, na atenção aos seus 

desejos, gostos e na aquisição de itens, artigos e acessórios que lhe serviam como adornos. Tais 

práticas, conforme anteriormente assinalado, a colocavam em evidência no ambiente escolar, 
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uma vez que a presença e combinação de tais artefatos eram percebidos e valorizados, 

sobretudo, por parte significativa dos adultos que a circundavam. 

Ainda em relação a essa ampla teia de cuidados, cabe mencionar que, após nossos 

primeiros encontros, soube, em diálogo com Leila e Tarsila, uma das estagiárias que a 

acompanhava em diversos momentos, que Leila era dona de uma caixa cheia de laços para os 

cabelos, um mais lindo que o outro. Ela tinha laços coloridos em tons de uma cor só (como 

vermelho, branco, azul, rosa, amarelo etc.), compostos por jogo de cores de tonalidades 

diferentes ou com bolinhas, pedrinhas ao centro, de modo que todo dia era momento de vê-la 

com um penteado lindo e adornado de forma variada. Quando não estava com o cabelo preso e 

envolto em um laço, o que era bastante raro, lá estava Leila com suas madeixas soltas e com 

alguma tiara, acessório que também variava em cor, forma, textura, com destaque para aquelas 

que contavam com orelhinhas imitando as de alguns animais – como gata, coelha – ou com 

texturas que formavam o desenho de outros, como borboletas, por exemplo. Tais recursos 

faziam um sucesso absoluto não apenas entre os adultos, mas também entre as crianças. É válido 

frisar que os penteados e adornos relacionados aos cabelos não eram o único ponto diariamente 

privilegiado na composição de seu look. Leila também tinha conjuntos de tênis, sapatilhas e 

sapatinhos dos mais diversos tipos, modelos e cores, dentre os quais, ressalto, por exemplo, a 

variedade de sapatilhas, ora enfeitadas com laços, ora com lantejoulas, entre outros recursos. 

Dos sapatinhos, cabe mencionar os modelos que dialogavam com o universo dos contos infanto-

juvenis, tais como aqueles de tom transparente e brilhoso, lembrando, por exemplo, os 

sapatinhos da personagem Cinderela, entre tantas outras combinações. 

Em situações em que todas as crianças eram incentivadas a ir à escola com outra roupa 

que não fosse o uniforme, o que ocorria em datas festivas, como Carnaval, Festa do Pijama, 

Semana das Crianças, Festa Junina, Festa da Família, Festa de Fim de Ano, ou outros eventos, 

lá estava Leila com alguma fantasia avassaladora (Mulher Maravilha, princesa, fada, borboleta 

etc.) ou alguma roupa primorosamente escolhida, como vestidinhos e conjuntinhos formados 

pela combinação perfeita de peças e acessórios. Esse mesmo capricho com as roupas e 

acessórios era estendido aos seus materiais escolares. A mochila de Leila, sua garrafinha de 

água e parte expressiva de seus materiais escolares se destacavam também por serem, de certo 

modo, diferenciados em relação à maioria dos materiais das demais crianças de sua turma. 

Assim como em relação a suas roupas, seu material escolar parecia impecável, isto é, ao longo 

do ano, permaneceu em ótimo estado de conservação, organização e limpeza. Tal observação 

vale tanto para aqueles adquiridos por seus pais quanto por aqueles disponibilizados pela 
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secretaria municipal de educação.3 Todos esses objetos tinham um aspecto de muito novo, 

bonito e, no caso dos materiais comprados pelos familiares, em sua imensa maioria, se 

relacionavam a algum personagem de sua preferência (como a Minnie, Lady Bug, entre outros) 

ou a suas cores favoritas (que variavam entre rosa, vermelho, amarelo e azul). 

A presença de materiais escolares diferenciados, roupas novas, adornos, fantasias, 

brinquedos, entre outros objetos remete à identificação de uma característica muito marcante 

da presença de Leila na escola, razão pela qual optamos por descrever partes desses recursos 

minuciosamente. Tal característica era notada não apenas por mim, conforme apontado 

anteriormente. Desde o começo das atividades em campo, pude constatar que a maioria das 

crianças usava uniforme, inclusive nos dias festivos, isto é, nas datas que estavam liberadas a 

ir com outras roupas, as quais comumente a professora Nise nomeava como “dia em que 

poderiam ir à escola com roupa de passear”. A esse respeito, notei, em diversos momentos, que 

as meninas, em geral, é que iam, em maior número, com roupas diferentes nessas ocasiões. 

Tanto nos dias festivos como nas demais datas, não era incomum ver algumas crianças com 

roupa furada e/ou rasgada, aspecto ora pontuado com o intuito apenas de reforçar o que 

identificamos como uma característica singular de Leila em relação à maioria das crianças de 

seu grupo. 

É evidente que compreendemos que as crianças que não apresentam a limitação motora 

de Leila terão seus tênis, roupas e materiais escolares muito mais gastos que os dela, uma vez 

que tanto seus corpos quanto seus pertences têm a possibilidade de experimentar, com 

intensidade, o contato com superfícies, texturas, movimentos e outras formas de relação com o 

ambiente circundante que não são tão frequentes no cotidiano de Leila. No entanto, parece 

válido colocar tal aspecto em evidência por isso figurar como uma constatação de que ela era 

percebida em seu entorno, sobretudo pelos adultos, de uma maneira, de certo modo, 

diferenciada, conforme apontamos anteriormente, o que lhe rendia elogios e olhares admirados 

que não costumavam ser partilhados, nessa mesma medida, com seus pares. Ainda nesse 

sentido, a reação de Leila (e de seus pais, quando presentes na escola), frente ao contato com 

tais adultos, parecia revelar situações de alegria e contentamento, aspecto que, a nosso ver, pode 

ser compreendido como um entre tantos outros fatores que vinculavam essa criança (bem como 

sua família), de modo bastante positivo aos sujeitos atuantes no universo escolar. Em linhas 

gerais, parece plausível inferir que Leila tinha um orgulho, uma grande alegria em mostrar, 

                                                 

 

3 A prefeitura de Guarulhos, no início do ano letivo, disponibilizou um kit de material escolar a todos os alunos, 

dentro do qual estão contemplados itens como: caderno brochurão, lápis, borracha, apontador, cola, entre outros. 
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colocar em evidência suas roupas, seus adornos, materiais e brinquedos novos, o que era muito 

bem recebido pelos adultos, gerando, assim, uma frequente cadeia de novos elogios. 

Cabe mencionar, no entanto, que esse mesmo fato, pelo menos no princípio de nossa 

imersão em campo, não parecia ser assim partilhado pelas demais crianças, o que, por vezes, 

contribuía para que Leila ficasse, de certo modo, um tanto deslocada entre seus pares. Um 

exemplo disso pode ser verificado no excerto a seguir, extraído de um episódio registrado em 

Diário de Campo, no início do ano letivo de 2019. 

11h50: Leila tenta pegar sua garrafinha, que está do lado direito, em um bolsão 

externo de sua mochila que, por sua vez, está encaixada na parte de trás do encosto da 

cadeira em que está sentada. Ela se estica, endereçando suas mãos para a parte de trás 

na cadeira, mas não consegue alcançar o objeto desejado e tenta pedir ajuda para a 

colega ao lado. Ao que tudo indica, Dafne não entende o pedido da amiga, creio que 

não a ouviu bem, mas também não tentou estabelecer um diálogo manifestando que 

não ouviu ou não entendeu. Nesse momento, me aproximo, me abaixo, de modo que 

fico na mesma altura que Leila, e me ofereço para pegar sua garrafinha. Leila assente 

com a cabeça. Percebo que a garrafa está sem água e pergunto se ela quer que eu 

coloque água. Imediatamente, penso que minha pergunta foi muito idiota, pois ela 

pediu a garrafa e tal objeto estava vazio, no entanto, ela rapidamente me responde que 

não. Fico sem entender, mas como ela já está segurando a garrafinha em suas mãos e 

parece satisfeita, me afasto, dizendo que ela pode me chamar se precisar de algo. 

Leila levanta um pouco a garrafa à sua frente e tenta mostrar para as colegas, 

vizinhas de mesa, mas nenhuma delas lhe dá atenção. Ela estica a garrafa, fala várias 

vezes “Olha minha garrafinha”, “Ei, olha a minha garrafa”, “Minha garrafinha é nova, 

olha”. As colegas olham, mas não dão a mínima, nenhum comentário, nada. As duas 

colegas da direita seguem conversando entre si. Débora olha a garrafa, mas é uma 

olhada rápida, sem focar sua atenção no objeto e sem emitir nenhum comentário. Em 

seguida, direciona o olhar para outro canto da sala. 

11h54: Depois de várias tentativas frustradas, Leila brinca, sozinha, com a 

garrafinha, atribuindo um movimento à garrafa, como se tal objeto estivesse saltitando 

sobre sua mesa. Pouco tempo depois, ela tenta, sozinha, guardar a garrafa no bolso 

lateral da mochila, percebo que seu olhar parece um pouco desanimado. Tanto na 

tentativa de pegar quanto na de guardar a garrafinha, Leila não chega a virar o tronco, 

ela tenta fazer esses movimentos esticando seu braço direito para trás, almejando, pelo 

tato, identificar o bolso lateral de sua mochila. Ao perceber, uma vez mais, seu esforço 

físico para alcançar algo que ela não consegue, me aproximo e me ofereço para fazer 

isso. Ela aceita, assentindo com um pequeno movimento com a cabeça. Ao tocar, 

novamente, em sua garrafa, exclamo, “nossa, que garrafa linda, uau!”. Ela 

imediatamente comenta: “É nova, foi minha mãe que me deu”, ao que respondo, “Uau, 

sua mãe tem bom gosto, hein, que garrafa linda”. Ela comenta que foi ela, Leila, que 

escolheu, que é uma garrafa da Miss Bug, sua personagem favorita. Diz, ainda, que é 

da mesma personagem que a mochila, que elas estão combinando, mas que a garrafa 

não veio com a mochila. Explica que esses itens foram comprados separadamente: 

“primeiro foi a mochila, só agora que eu ganhei a garrafa”. Enquanto conversamos, 

as outras colegas sentadas na mesa nos olham, imagino que nos ouvem, apesar de 

Leila falar bem baixinho, mas não se manifestam. Peço licença para guardá-la em sua 

mochila e ela concorda, mais uma vez, por meio de um suave balancinho com a 

cabeça. 
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A mochila e a garrafa de Leila são novas e lindas, chegam a “brilhar”, parecendo 

até que foram lustradas. Observo que as mochilas de duas das suas colegas de mesa 

são mochilas que formam parte do kit escolar distribuído pelo município, imagino que 

são as mochilas que elas ganharam no ano anterior, uma vez que estão desgastadas e 

encardidas, aparentando, assim, um material já bastante usado. A mochila da terceira 

integrante da mesa é rosa, com detalhes floridos e tem estampada uma personagem 

nos moldes de princesa. O que há em comum entre as mochilas das três colegas que 

compartilham a mesa com a Leila é que se trata de objetos já envelhecidos, gastos e 

um tanto desbotados pelo uso contínuo. Na mesa de Leila, apenas Débora não está de 

uniforme, sua roupa, no entanto, é bastante simples, ela usa uma meia calça da 

personagem Moranguinho com um rasgo que perpassa toda a região do joelho direito. 

As outras meninas estão de uniforme. Leila está usando calça e camiseta da escola, 

que estão impecáveis. Tenho a sensação de que é algo que representa mais que a roupa 

conservada de uma criança que tem movimentos bastante limitados, penso que há um 

empenho, por parte de sua mãe, de deixar o uniforme impecavelmente limpo e 

passado. Neste dia, ela usa um tênis azul claro, também com uma aparência de um 

produto novíssimo. Compõe o seu look um lindo laço vermelho, que contribui para a 

junção e amarro de seu cabelo no alto da cabeça. Os olhos pequeninos e atentos estão 

ligados a tudo que se passa ao seu redor, sua fala, ainda que pronunciada em um tom 

muito baixinho, bem como seu sorriso delicado, são alguns dos elementos centrais 

que ela lança no processo de interação com seus pares. Outra estratégia que percebo 

que ela usa com muita frequência para chamar a atenção das colegas sentadas a seu 

lado é o toque suave em suas mãos ou em parte do antebraço, haja vista que muitas 

vezes ela não alcança as mãos das colegas. (Diário de Campo, 19 fev. 2019) 

 

Embora o trecho transcrito explicite uma situação bastante delicada que, imediatamente, 

tende a nos convocar a refletir sobre os desafios de uma criança de 5 anos com uma condição 

física bastante singular (mobilidade reduzida, condição respiratória comprometida, implicando 

em dificuldade de se comunicar oralmente) em busca da atenção de seus pares, parece 

pertinente sinalizar, antecipadamente, que, com o avanço das semanas, as interações com as 

crianças de seu grupo foram, paulatinamente, sendo ampliadas e, inclusive, essa reação frente 

à apresentação de seus materiais, brinquedos e outros recursos foi, pari passu, sendo 

transformada, aspecto que problematizaremos mais adiante.4 O que buscamos evidenciar, por 

hora, é uma síntese sobre contradições que marcam a presença de Leila na escola, isto é, por 

um lado, trata-se de uma criança de origem humilde e com uma condição física bastante 

                                                 

 

4 A princípio, apenas os brinquedos de Leila costumavam despertar o interesse de seus pares, fazendo com que 

muitas crianças se aproximassem e a rodeassem. É importante ressaltar que esse tipo de reação não era, 

evidentemente, uma exclusividade em seu caso, uma vez que o interesse manifesto por meio do ver, tocar e trocar 

temporariamente os brinquedos era uma prática muito comum no cotidiano da sua turma, sobretudo, na tão 

esperada sexta-feira, data que era alçada, especificamente, como o Dia do Brinquedo. Tal data tinha como 

diferencial em relação aos demais dias da semana o fato de que as crianças poderiam levar à escola um brinquedo 

próprio, isto é, oriundo de sua coleção particular, enquanto nos demais dias da semana, era comum que a permuta 

ocorresse em relação aos brinquedos usados e partilhados por todas as crianças na sala de referência ou na 

Brinquedoteca. 
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singular, por outro lado, seus jovens pais buscam apresentá-la de uma forma que contribui para 

que ela seja percebida como uma criança sempre muito bem arrumada, detentora de uma ampla 

gama de materiais, brinquedos e acessórios que, em certa medida, a colocam em uma posição 

de destaque no grupo, possibilitando, por exemplo, que a menina fosse notada, quiçá, convidada 

a mostrar seus artefatos, a brincar, emprestar materiais, entre outras situações. 

Assumimos que foge ao escopo desta investigação conjecturar especificamente sobre as 

motivações e intenções específicas de seus pais em relação ao esmero envolvido na forma como 

arrumam e apresentam Leila, no entanto, o fato de ser uma criança negra e com uma deficiência 

física em uma sociedade ainda tão atravessada por infindáveis manifestações preconceituosas 

e capacitistas, parece-nos uma forma de, em alguma medida, intentar protegê-la. Também não 

nos parece descabido ponderar que o fato de Leila estar sempre produzida como se estivesse 

indo a uma festa poderia ser interpretado como um movimento de seus pais no sentido de 

celebrar, a cada novo dia, a cada instante, sua presença e participação no mundo, levando-se 

em conta, por um lado, tanto as adversidades já enfrentadas e vencidas por Leila quanto os 

delicados desafios que ainda rondam, pairam sobre sua existência. 

De qualquer forma, o que pretendemos evidenciar, a partir dos apontamentos elencados, 

é a dimensão de cuidado que perpassa a história social e pessoal de Leila, e sinalizar o modo 

como tal dimensão repercute, inclusive contraditoriamente, em sua presença na escola e, por 

conseguinte, em suas diversas experiências dentro daquele ambiente. Nesse sentido, cabe 

pontuar a contradição que esse lugar de destaque enseja, uma vez que a maioria das crianças 

que forma parte de seu grupo é desprovida dos recursos que Leila, constantemente, busca 

mostrar. E essas mesmas crianças, por sua vez, observam a atenção que os adultos dispensam 

a tais aparatos, sempre elogiando e festejando as aquisições empreendidas por parte da família 

de Leila. 

Complementando esse breve panorama, parece pertinente realçar um conjunto de 

impressões sobre as condições físicas de Leila. Tais aspectos estão relacionados, conforme 

brevemente anunciado, ao impacto da distrofia muscular congênita em seu corpo e figuram 

como alguns dos elementos sobre os quais, ao longo da imersão em campo, buscamos refletir, 

assumindo como norte o intento de compreender tensões e aproximações entre o singular, isto 

é, a própria criança, seu corpo, suas características e particularidades e o que ora nomeamos 

como plural, ou seja, a dimensão coletiva em que ela está imersa e, portanto, da qual também é 

parte. Nesse caso específico, tal dimensão é compreendida como a própria escola, de modo que 

realçamos a busca pela compreensão sobre como os atores sociais vinculados ao cotidiano 
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daquela instituição interagem com Leila e interferem, em certa medida, em sua presença, 

permanência e participação, bem como em seu próprio desenvolvimento. 

Singular e plural é, portanto, um recurso de base metafórica que lançamos para nomear 

esta seção da tese também com o intuito de introduzir uma reflexão sobre os eixos biologia e 

cultura, elementos compreendidos como nucleares nesta investigação. Nesse sentido, 

consideramos como desdobramento da articulação entre esses eixos, a especificidade do 

diagnóstico5 que perpassa a existência de Leila e os modos como essa enfermidade e a 

deficiência física a ela circunscrita são socialmente construídas e significadas. Assim, a própria 

temática desta pesquisa é tributária da articulação entre essas duas esferas, uma vez que tem 

como escopo a produção de conhecimento sobre crianças com doenças neuromusculares, isto 

é, parte-se de um recorte que considera uma dimensão biológica e socialmente construída acerca 

de um determinado diagnóstico somado à busca de compreensão sobre suas consequências no 

cotidiano das crianças, nesse caso, mais especificamente a partir do cenário da educação 

infantil. A busca de articulação de saberes entre os campos da educação e da saúde a fim de 

compreender parte do percurso de Leila, identificando desafios, experiências e possibilidades 

de participação é, portanto, também uma das facetas a se considerar, levando em conta as 

dimensões ora mencionadas. 

Em linhas gerais, consideramos, sob a inspiração do legado vigotskiano, que não há uma 

divisão estanque entre biologia e cultura, mas que a existência humana é fruto de uma síntese 

dialética tecida a partir desses dois elementos. Ainda em relação à contribuição de Vigotski 

frente a essa temática, apoiamo-nos na breve e precisa síntese empreendida por Stetsenko e 

Selau (2018, p. 318) a esse respeito: 

Não há organismo ou pessoa em si e nenhum ambiente em si – se estes estão sendo 

vistos como entidades de alguma forma existentes independentemente – porque 

ambos precisam ser vistos em sua interação dinâmica. Daí resulta, ainda mais 

dramaticamente, que não há como separar as influências socioculturais das orgânicas 

ou biológicas. Nas palavras de Vygotsky, o biológico e o cultural revelaram-se formas 

de desenvolvimento heterogêneas, distintas e específicas, que não coexistem próximas 

umas das outras ou umas sobre as outras e não estão ligadas mecanicamente umas às 

outras, mas sim são fundidos em uma síntese superior, complexa, embora ainda 

unificada. (STETSENKO; SELAU, 2018, p. 318) 

 

                                                 

 

5 Um aprofundamento acerca dessa temática será empreendido na segunda seção desta tese, intitulada como 

Distrofia Muscular: uma breve introdução. 
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Nesse sentido, Leila – assim como todos nós – é, ao mesmo tempo, singular e plural, é 

tecida, entretecida e nutrida por aquilo que lhe é particular, singular e pelo coletivo, dimensões 

que incidem sobre si, sobre seus modos de ser, estar e interagir com o mundo, elemento do qual 

ela também é partícipe. A fim de avançar em sua apresentação, isto é, em nosso exercício de 

compor um breve retrato dessa criança, considerando-o como uma base para as reflexões 

empreendidas nesta tese, destacamos que alguns de seus traços, ora compreendidos como 

singulares, versam sobre o avanço da distrofia muscular sobre seu corpo, tal como observado 

em nota produzida no Diário de Campo. 

Quanto ao baixo peso de Leila, cabe mencionar que, até então, eu nunca havia 

visto, pessoalmente, uma criança tão magrinha, ainda que eu tenha bastante viva em 

minha memória muitas situações em que atuei junto a crianças também classificadas 

como sujeitos com baixo peso, as quais eram acometidas por outras doenças crônicas, 

como, por exemplo, diversos tipos de câncer, muitas vezes associados, ainda, a 

quadros de desnutrição.6 Nesse sentido, uma das primeiras impressões que tive, em 

nosso contato inicial, foi a de que eu estava diante de uma criança que apresentava 

uma fragilidade imensurável. Isso me levou a conjecturar, imediatamente, no quão 

desafiadora poderia ser sua permanência em atividades tidas como cotidianas no 

universo da educação infantil, tais como brincar em dinâmicas que envolvem 

movimentação em grupo, explorar espaços e brinquedos atrelados a parquinhos de 

diversão, entre outras ações, e usufruto de diferentes locais comumente 

disponibilizados em instituições educacionais voltadas ao atendimento a crianças. O 

meu temor, portanto, estava associado à concretização de atividades que, muito 

provavelmente, eram recorrentes em sua turma e que envolviam práticas e ações que 

poderiam, eventualmente, implicar em risco de uma possível queda, de um esbarrão 

ou algo do gênero. Um verdadeiro pânico, para ser bastante franca, se apossou de 

mim, à medida que imaginei que caso ela levasse uma trombada ou caísse, 

provavelmente sofreria uma fratura e o efeito dessa situação adversa, para uma criança 

já tão frágil, poderia ser bastante grave. Em relação ao fato de sua boca permanecer 

frequente e levemente aberta, interpretei como uma perda de tônus na região facial 

oriunda do impacto da distrofia muscular e de seu avanço sobre o seu pequeno corpo. 

Naqueles segundos iniciais de observação, imediatamente, me pus a pensar se ela 

conseguia falar com desenvoltura, isto é, se aspectos relacionados a sua dicção seriam 

ou não, de alguma maneira, também impactados por tal condição. O fato de ela estar 

em uma cadeira de rodas, sendo ainda uma menina tão novinha, também foi uma 

surpresa grande para mim, embora, por meio da leitura da produção científica na área 

da saúde, eu já tivesse tido acesso à informação de que um dos sinais característicos 

da distrofia muscular congênita está associado à ausência total de marcha. Confesso 

                                                 

 

6 Minha circulação por ambientes caracterizados tradicionalmente como instituições do campo da saúde vai além 

da já mencionada experiência de 15 anos como educadora em um hospital oncológico na cidade de São Paulo 

(2002 -2017), bem como da experiência também como educadora durante 2 anos em uma associação dedicada ao 

tratamento de pessoas com distrofia muscular (2011 – 2013). Antes desse marco temporal, eu já havia trabalhado 

como Técnica em Nutrição e Dietética (1999-2001) em hospitais municipais da capital paulista sediados em 

regiões periféricas. Em tal contexto, também atuei junto a crianças com baixo peso, de modo que as memórias de 

tais experiências, a meu ver, talvez tenham contribuído para adensar a interpretação de fragilidade que atribuí à 

imagem de Leila assim que nos conhecemos. 
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que fiquei surpreendida com isso porque, até aquele momento, levando em conta 

minha experiência pretérita, isto é, minha convivência com mais de 130 alunos que 

também haviam recebido o diagnóstico de distrofia muscular, esse era o primeiro caso 

de contato com uma criança que não havia vivenciado a experiência do andar. Nesse 

sentido, destaco que meus ex-alunos perderam a capacidade de marcha, o que significa 

que eles chegaram a andar e, na maioria dos casos, foi por volta do início da 

adolescência que perderam tal condição. O caso de Leila, no entanto, se apresentava 

para mim como uma experiência singular, uma vez que ela não chegou sequer a 

desenvolver a marcha. Em minha primeira conversa com sua mãe, soube dessas 

informações, bem como tomei conhecimento do fato de que, em casa, para se 

locomover, muitas vezes, Leila se arrastava pelo chão. Ainda assim, ver Leila em sua 

cadeira de rodas, nesse nosso primeiro encontro, foi algo que me tocou. Isso porque, 

além dos fatores ora mencionados, percebi que a cadeira de rodas em questão era 

muito maior que o tamanho que seria adequado para ela; em outras palavras, ela fazia 

uso de uma cadeira de rodas de adulto, sem contar com nenhum tipo de ajuste, suporte, 

adaptação ou adequação ao seu tamanho e/ou às suas demais características. Assim, à 

primeira vista, chamou-me atenção o fato, por exemplo, de seus pés ficarem estirados, 

suspensos, isto é, sem contar com uma base de apoio, uma vez que tal aparato não se 

fazia presente naquela cadeira. Outro fator de destaque é que seu corpo ficava sob um 

assento em que sobrava pelo menos a metade do espaço dedicado a tal função e o 

cinto de segurança, por ser muito grande, era trespassado por trás da cadeira, de modo 

que, a partir dessa volta, ele parecia se tornar mais firme ao envolver Leila, deixando-

a, supostamente, mais segura. Além de tudo isso, tive a impressão de que a criança 

não parecia nada confortável sentada na cadeira, de modo que as partes que recobriam 

o assento e o seu encosto eram absolutamente finas, resultado, suponho, não apenas 

do fato de não se tratar de um recurso projetado para atender suas necessidades 

específicas, mas por ser uma cadeira de rodas antiga, que apresentava um revestimento 

já bastante gasto. Soma-se a tudo isso o fato de se tratar de uma cadeira de rodas 

manual, o que impedia que Leila se deslocasse com autonomia por duas razões 

essenciais: 1) ela não alcança, com suas mãos, o aro de propulsão da cadeira e 2) ela 

não tem força suficiente para realizar e sustentar tal movimento (essa razão se 

aplicaria da mesma maneira caso a cadeira tivesse um tamanho adequado ao seu 

corpo). (Diário de Campo, 3 dez. 2018) 

 

Levando em conta esses apontamentos relacionados às condições singulares de Leila, 

uma primeira síntese empreendida foi a de que, em meio a tanta beleza e às evidências de estar 

diante de uma menina cujos pais são tão envolvidos, engajados no seu cuidado, estávamos à 

frente, também, de uma criança com uma condição física e econômica deveras muito frágil. Ao 

lançar o olhar à Leila, eu me deparava com a concretude da presença de uma doença crônica 

bastante grave, com sinais expressivos do avanço de tal enfermidade sobre aquele jovem corpo, 

os quais chegaram, entre outros aspectos, a incidir em uma deficiência física, já no início da 

infância. Condições fundamentalmente impactadas por fatores econômicos, dentre as quais 

ressaltamos, por exemplo, a necessidade incontestável de Leila se locomover com autonomia e 

segurança pelo mundo, aspecto absolutamente comprometido pela síntese entretecida entre suas 
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condições físicas e o contexto de fragilidade material ao qual ela está inserida, aspecto 

materializado no uso de uma cadeira de rodas que não atende às suas necessidades básicas. 

Somam-se a tudo isso, os modos como sua família tem buscado, desde o seu nascimento, 

potencializar sua acolhida afetiva e seu desenvolvimento, garantindo-lhe acesso ao tratamento 

médico e multidisciplinar, bem como sua presença na escola e em tantas outras esferas que 

formam parte do rol cotidiano e dos direitos das crianças na contemporaneidade. O recorte de 

gênero, classe social e etnia somado à enfermidade e à deficiência são compreendidos, nesta 

investigação, como eixos nucleares de sua história pessoal e social, de sua singularidade e 

pluralidade, conforme aludido anteriormente, e são dados que, desde o princípio, nos convidam 

a refletir sobre sua imersão em nossa sociedade, isto é, uma sociedade capitalista e, portanto, 

desigual, calcada na divisão de classes, na valorização de sujeitos produtivos e competitivos, 

com um histórico de séculos de escravidão do povo negro, com marcas ainda profundas de 

séculos de promoção de ideais eugenistas, com um veio ainda fortemente influenciado pelo 

racismo, machismo e capacitismo. Tal sociedade, se considerada de modo panorâmico, está 

longe de se configurar como um cenário de acolhimento e valorização das singularidades que 

perpassam a própria diversidade constitutiva da existência humana. 

É evidente, no entanto, que ao traçar esses breves e introdutórios apontamentos, não 

ignoramos algumas tantas conquistas históricas empreendidas e ainda em disputa, as quais 

imprimem outras possíveis formas de arquitetura do éthos de nossa sociedade no tempo 

presente. Em outras palavras, o início do século XXI contempla um repertório de saberes de 

práticas que vem buscando se legitimar ao longo da somatória, sobretudo, das últimas décadas 

do século XX, de aspectos que vêm se materializando, por exemplo, na luta contra diversas 

formas de preconceito, como é o caso do combate ao racismo, ao machismo e ao capacitismo. 

Nessa perspectiva, cabe destacar, por exemplo, a esfera legal, um eixo que tem sido interpretado 

como central na busca de legitimação de transformações históricas angariadas por diferentes 

grupos sociais e que, muitas vezes, assume um papel de destaque na configuração da 

transformação da sociedade ao longo dos tempos. 

Assim, é válido destacar que partimos da perspectiva de que por ser uma criança – 

menina – , negra, com deficiência física e ter uma doença crônica, de matriz progressiva, para 

a qual ainda não  há cura, moradora de uma comunidade localizada na segunda maior cidade 

do estado de São Paulo, no Brasil do século XXI, Leila encontra em seu bojo um núcleo de 

possibilidades que compreendemos como diferentes do que comumente seria viver com tal 

identidade em séculos anteriores, como por exemplo quando a escravidão do povo negro era 

vigente, bem como nos contextos em que as pessoas com deficiência eram confinadas em 
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instituições específicas e/ou quando as meninas não tinham sequer o direito ao acesso à 

educação formal ou, ainda, quando uma doença como a distrofia muscular era praticamente um 

sinônimo de uma sentença de morte nas primeiras décadas ou até mesmo nos primeiros anos de 

vida, entre tantos outros aspectos. Não buscamos romancear/idealizar o tempo presente, 

tampouco assumir que as implicações do passado automaticamente determinam todas as 

possibilidades de experiência na atualidade. O que almejamos destacar é a existência de um 

conjunto amplo de contradições e disputas que são constitutivas da sociedade em que estamos 

imersos – no contexto de produção desta investigação – e que, portanto, incidem sobre a história 

pessoal, social e sobre as experiências e vivências de Leila na escola, bem como de cada 

um/uma de nós. 

Esta subseção, centrada no objetivo de elaborar uma primeira tentativa de apresentação 

desta criança, se encerra destacando que a metáfora singular e plural e a síntese dialética dos 

eixos biologia e cultura são núcleos sobre os quais pretendemos avançar ao longo, não apenas 

dos próximos tópicos, mas da própria organização dos demais capítulos desta tese. Reiteramos, 

por fim, o desafio ora enfrentado e não necessariamente concluído, de apresentar Leila: uma 

criança imersa em um cenário de vulnerabilidade social, mas, também, de possibilidades de 

desenvolvimento, acolhida, aprendizagem. Tais possibilidades são compreendidas como fruto, 

entre outros fatores, do papel do outro social que permeia sua existência e, nesse caso 

específico, centraremos nosso olhar sobre seu núcleo familiar e as pessoas que formam parte 

de seu cotidiano na escola de educação infantil, elementos que alçamos como núcleos dos 

próximos subtópicos desta seção. 

Reiteramos, por fim, que o retrato de Leila nesta tese não é um exercício estanque, 

fechado em si mesmo, não é fruto da captação de uma imagem individualizada, congelada e 

encerrada no tempo, é um exercício dinâmico, uma busca pela apreensão de sentidos partilhados 

em uma experiência vivida junto a essa criança, seus pares na escola, familiares, professoras e 

demais pessoas envolvidas no cotidiano de tal instituição. Portanto, não se encerra com o 

fechamento do subtópico 1.1. Esboço de um retrato, pelo contrário, esse subtópico marca 

apenas o início da tarefa ora mencionada. Partindo dessa perspectiva, os próximos subitens 

estão centrados em trazer à tona nuances da imersão de Leila na escola, buscando identificar e 

interpretar como são e como se dão suas relações naquele ambiente. O intuito é iluminar o modo 

como ela e as diferentes pessoas que fazem parte de suas experiências, mais especificamente 

seus pais, suas professoras e parte das crianças com as quais convive na escola, nos dão pistas, 

vestígios, interpretações de como se dão suas relações e interações, como vislumbram os 

possíveis desafios a serem enfrentados e seus modos de participação na escola. Em linhas 
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gerais, buscamos apresentar nuances de como essa coletividade incide sobre ela e, em certa 

medida, como ela incide sobre essa coletividade. 

A busca pela compreensão dessa teia de relação coaduna com o referencial teórico que 

sustenta esta investigação, uma vez que, conforme defende Vigotski ([1929] 2000, p. 27), a 

partir do legado de Marx: “a natureza psicológica da pessoa é o conjunto das relações sociais, 

transferidas para dentro e que se tornam funções da personalidade e formas da sua estrutura”. 

2.2 Família e sociedade 

Janaína e Carlos, os pais de Leila, são um jovem casal. Ao longo do período em que 

estive na EPG Marielle Franco, pude constatar sua ampla frequência em tal espaço, o que 

ocorria, sobretudo, por conta de desafios relacionados ao acesso de Leila ao transporte escolar, 

uma vez que esse serviço não foi ofertado de forma ininterrupta durante 100% do ano letivo. 

Além disso, Leila fazia fisioterapia aquática duas vezes por semana, no período pós-aula, na 

cidade de São Paulo, sem, para tanto, contar com o serviço de transporte previsto no município 

de Guarulhos, denominado Ágil, que tem “por objetivo garantir a locomoção de toda pessoa 

com deficiência e mobilidade reduzida, e que tenha a necessidade de se locomover no sentido 

de realizar atividades da vida diária” (GUARULHOS, 2003, 2011). Esse conjunto de fatores 

fez com que sua família se organizasse para garantir seus deslocamentos. 

Janaína é uma mulher que contava com 27 anos no início das atividades da pesquisa em 

campo ora mencionada. Ela é magra, de estatura mediana, morena e tem cabelos pretos, lisos e 

compridos. Trata-se de uma jovem muito bonita. A maioria das vezes que nos encontramos, 

trajava vestidos curtos ou calça jeans justa com blusas coloridas e de tecidos diversos, peças 

que realçavam sua jovialidade e beleza, imprimindo a valorização de sua silhueta. O uso de 

acessórios delicados, como brincos e correntes também era uma constante em seu visual. Além 

da beleza, chamam atenção seu sorriso frequentemente estampado no rosto, o que é revelador 

da ausência de diversos dentes em sua arcada superior (pré-molares e molares tanto do lado 

direito quanto esquerdo). Janaína é daquelas pessoas que nos envolvem com um olhar terno e 

atento. Ela tem uma voz melodiosa que assume um tom firme e penetrante quando a temática 

do diálogo envereda para contornos bastante sérios e dolorosos. Existe uma síntese manifesta 

naquela mulher que desafia o intento de descrevê-la: é terna, meiga, delicada, aparenta ser bem 

mais jovem do que é e, ao mesmo tempo, demonstra ser bastante forte e determinada, uma 

mulher madura, proativa e decidida. 
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Ao observar Janaína e Leila, parece que suas características, em algumas medidas, se 

entrecruzam fortemente, como no caso da beleza, ternura e delicadeza aliadas a uma boa dose 

de garra e muita determinação. Ainda nesse sentido, há que se mencionar as marcas da 

vulnerabilidade social impressas em seus corpos, visíveis no baixo peso e na impossibilidade 

de locomoção com autonomia por parte de Leila, bem como na perda de dentes da jovem 

Janaína, condições que seriam amenizadas e/ou contornadas se as duas gozassem de uma 

condição financeira favorável, bem como se direitos básicos, como o acesso à saúde, fossem 

deveras assegurados a todas as camadas da população. 

Carlos é um jovem negro, alto, magro e, assim como Leila e Janaína, trata-se de uma 

pessoa muito bonita, que circula pela escola com uma aparência muito bem cuidada. Todas as 

vezes que nos encontramos trajava calça jeans, tênis e camiseta, geralmente, com logo de 

alguma marca esportiva. Frequentemente, apresentava-se com cortes modernos no cabelo 

como, por exemplo, com as laterais raspadas e a presença de um topete ao centro. Além disso, 

comumente lançava mão do emprego de acessórios, como uma corrente dourada presente em 

seu look. 

Janaína e Carlos estudaram até a conclusão do Ensino Médio e se casaram ainda bastante 

jovens. No momento do início da pesquisa, quando Leila havia recém-completo 5 anos, 

contavam, cada um deles, com menos de 30 anos de idade. Tive a oportunidade de conhecê-los 

antes mesmo de meus primeiros contatos mais diretos com Leila. Isso se consolidou em uma 

manhã no final de novembro de 2018, contexto em que permaneci em torno de 2h30 

conversando com Janaína em uma sala reservada pela diretora Bertha especificamente para tal 

feito. O intuito desse diálogo era que eu me apresentasse e compartilhasse meu objetivo de 

realizar a pesquisa de campo naquele espaço, acompanhando o cotidiano de Leila e sua turma 

na escola, bem como formalizasse o pedido de permissão para a realização dessa etapa da 

investigação. Nesse mesmo dia, além de conhecê-los, tive a oportunidade de visitar a região 

onde essa família residia, bem como saber um pouco sobre suas condições financeiras e de 

trabalho. 

Nessa primeira reunião, conforme pontuado, Janaína e eu conversamos bastante. Carlos, 

que esteve presente na escola, pois havia levado a filha e a esposa de carro para lá, não pôde 

participar desse diálogo, pois tinha de ir trabalhar, de modo que nesse contato inicial apenas 

nos apresentamos. Um aspecto que merece destaque foi a afirmação de Janaína de que lhe 

parece ser muito difícil entender e lidar com as questões do diagnóstico e tratamento da filha, 

mas que ela sentia que essa temática parecia ser ainda mais desafiadora para o seu companheiro, 

pois, em sua visão, Carlos sempre se emocionava muito quando o assunto da distrofia muscular 
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de Leila entrava em pauta. Em suas palavras, “Ele não gosta nem de ouvir falar de distrofia, 

não sabe lidar com isso. Ele nem quer ver vídeo, comentário sobre isso, nada... Quando ele vê 

algo assim, ele chora muito, fica arrasado”. 

Essa conversa inicial parece um pouco simbólica do que foram nossos contatos: o pai 

estava sempre por perto, contribuindo, muitas vezes, para o deslocamento de Leila, mostrava-

se sempre animado e carinhoso nas interações com a filha e expressava, por meio de sorrisos e 

olhares, sua alegria ao observá-la brincando e conversando com as outras crianças e/ou com as 

professoras e os demais funcionários na escola. Apesar de sua presença muitas vezes frequente, 

a condução dos diálogos com os outros membros da comunidade escolar ficava sempre a cargo 

da Janaína. Nesse nosso primeiro encontro, a fim de não atrapalhar ainda mais a dinâmica dessa 

família e, sabendo, a partir de nossa conversa, que a escola não ficava tão próxima de sua 

residência, me ofereci para levar Janaína de carro até sua casa. Nesse percurso, pudemos 

conversar um tanto mais e eu pude conhecer um pouco das características do bairro e da moradia 

de Leila. 

Em linhas gerais, trata-se de uma família humilde que reside em uma comunidade 

próxima à escola, porém não na comunidade imediatamente ao lado da localização da EPG 

Marielle Franco. De modo mais específico, a distância aproximada entre a casa de Leila e essa 

escola é de 2,6 km. Nesse nosso primeiro diálogo, soube que Leila chegou a ser matriculada em 

outra escola pública de educação infantil, essa sim mais próxima à sua residência, mais 

especificamente a apenas 950 m de distância, no entanto, segundo o relato de Janaína, foi 

preferível tirá-la de tal instituição, pois, a seu ver, sua filha não foi bem acolhida naquele espaço. 

Em suas palavras, “Leila não foi bem recebida naquela escola... Lá foi muito ruim para ela, 

que queria tanto ir pra escola...”. Por compreender que sua filha não havia sido bem recebida 

pela comunidade escolar e, por conseguinte, não se sentia bem naquele ambiente, ela acabou 

desistindo e abrindo mão da vaga de Leia em tal instituição. Segundo sua perspectiva, as 

professoras e a diretora “viam Leila como um problema para a escola, não sabiam o que fazer 

com ela... Pra elas, a Leila não podia fazer o que as outras crianças faziam por causa da 

condição dela... E ela ficava sozinha, parada lá num canto. Não tinha um empenho pra ela 

participar, sabe? Para colocar ela com as outras crianças... Não tinha isso e a Leila não 

gostou, ela não queria mais ir pra escola...” (Janaína, 27 nov. 2018). 

Apesar desse desafio, a crença de Janaína de que a escola seria um bom lugar para sua 

filha, seria uma possibilidade de Leila “ter contato com outras crianças, fazer amigos, se 

divertir, aprender”, bem como o desejo manifesto pela própria criança que, antes dessa 

experiência, já anunciava que queria muito ir à escola, fizeram com que essa família buscasse 
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outra instituição de ensino para matriculá-la. Ainda nesse sentido, Janaína chamou atenção para 

o fato de que “Leila sabe que as outras crianças vão pra escola, ela vê os primos e as crianças 

da rua irem. E ela quer ir também ( ) Ela tinha loucura pra ir pra escola, ficava sempre falando, 

sonhando com isso”. (Janaína, 27 nov. 2018) 

Embora o cerne deste estudo não seja a primeira experiência de Leila na educação infantil, 

parece-nos importante pontuar, ainda que brevemente e partindo da ótica compartilhada por 

Janaína, que os desafios da chegada de Leila à escola foram paulatinamente sendo enfrentados, 

do modo que pareceu possível a essa família, o que nos dá indícios dos percursos que foram 

sendo tecidos. Ainda nesse sentido, as ponderações de Janaína sobre a percepção de que a filha 

sabe que as outras crianças de seu entorno vão à escola e ela também deseja frequentar esse 

espaço, somadas ao esforço que identificamos a própria Leila fazer, ao longo desta investigação, 

para efetivamente participar do coletivo que é a sua turma na educação infantil na EPG Marielle 

Franco, são reveladores do quanto a busca pelo acesso e permanência na escola foi priorizado, 

reverberando nas ações, escolhas e atitudes dos membros dessa família. 

A partir das ponderações de Janaína, resumidas nos pequenos trechos transcritos acima, 

é possível constatar ecos de elementos-chave daquilo que é defendido como base da educação 

infantil em nosso país na atualidade, isto é, um lócus privilegiado para a ampliação de 

experiências sociais para as crianças, de valorização das interações e brincadeiras e, por 

conseguinte, potencializador de aprendizagens e desenvolvimento, como apregoam, por 

exemplo, documentos tidos como referência para essa etapa da educação básica, como as 

Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Infantil (BRASIL, 2009) e a Base Nacional 

Comum Curricular (2017). Uma passagem que corrobora, em certa medida, essa associação 

positiva que Janaína tece ao elencar as benesses que a frequência à escola poderia proporcionar 

a Leila e, ao mesmo tempo, expande o rol desse conjunto de aspectos positivos vinculados à 

educação infantil pode ser constatada, por exemplo, no excerto extraído da DCNEI e transcrito 

a seguir: 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como 

o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira e à interação com outras crianças. (BRASIL, 2009, art. 8) 

 

A despeito do que está previsto nos documentos oficiais e da expectativa de Janaína e 

Leila, a chegada dessa criança à educação infantil não foi uma experiência que reforçou o 

conjunto de pressupostos ora elencados. Ainda assim, é válido reiterar o quanto já reverbera, 
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em nosso tempo, uma gama de valorações positivas atribuídas a essa etapa da educação básica 

e à escola na primeira infância, de uma forma geral, tanto que a família de Leila não desiste e 

busca outra instituição de ensino para matriculá-la. 

Se, por um lado, está posta a questão da obrigatoriedade, em nosso país, da matrícula de 

crianças de 4 a 5 anos na educação infantil – o que não necessariamente repercute na matrícula 

de 100% desse público-alvo, inclusive, por déficit de vagas em diversas regiões do país 

(SILVA, STRANG, 2020) – por outro lado, parece válido reforçar que esse argumento não 

apareceu em nenhum momento no discurso de Janaína. O que ela ressaltou, ao longo de nossa 

conversa, foi o seu desejo e, principalmente, o de Leila, de frequentar a escola. Nesse anseio 

estava contemplada, evidentemente, a ideia de que a escola seria uma experiência positiva na 

vida dessa criança, resultado, entre outros fatores, de sua função enquanto um ambiente 

acolhedor, potencializador de aprendizagem, diversão e de interações entre crianças e adultos, 

conforme apontado anteriormente. 

Ainda nesse sentido, reiteramos esse ponto bastante delicado levantado por Janaína sobre 

a primeira experiência de Leila na escola, fato que, conforme assinalado, remete à sua 

percepção de que a filha não foi bem acolhida naquele ambiente. Ela exemplifica isso 

apontando restrições que teriam sido impostas à participação de Leila devido ao que, nesta 

investigação, compreendemos como efeitos sociais das singularidades dessa criança, isto é, de 

seu diagnóstico de distrofia muscular e das implicações dessa enfermidade sobre seu corpo, 

dentre as quais ressaltamos a própria deficiência física e uma condição clínica um tanto frágil. 

De uma forma bem resumida, parece-nos que Leila e sua família buscavam exatamente aquilo 

que está proposto, pensado, referendado como essência da educação infantil, essa etapa da 

educação básica que, em linhas gerais, deve ser constituída e permanentemente atravessada por 

uma dimensão lúdica, acolhedora, potencializadora de saberes, experiências, interações, 

desenvolvimento e aprendizagem para todas as crianças. No entanto, o que encontraram foi 

uma limitação, uma restrição de alcance ainda maior do que aquela que o corpo franzino de 

Leila e os desafios no campo da acessibilidade, tanto dentro da sua própria casa quanto nos 

espaços até então percorridos fora desse ambiente, já lhe imprimiam em muitas das dimensões 

do seu cotidiano. 

Os exemplos que Janaína compartilha são bastante significativos desse tolhimento que, 

em uma dimensão mais geral, pode parecer que partiria das limitações corporais da própria 

Leila – aquilo que Janaína nomeia como “a condição dela”. Mais que isso, no entanto, as 

restrições de participação a que essa criança foi submetida potencializam um cenário de 

privação de experiências, revelando não necessariamente uma impossibilidade que tivesse uma 
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suposta origem em uma base biológica ou que fosse consequência do agravamento de suas 

condições físicas, mas, em uma perspectiva mais ampla, é reveladora de implicações/barreiras 

socialmente construídas e impostas àqueles cujos corpos apresentam condições diversas da 

maioria da população e cujas condições financeiras desfavoráveis imprimem uma camada ainda 

maior de dificuldades a serem enfrentadas. 

Tomando como centro da questão a esfera educacional, os apontamentos de Janaína, em 

linhas gerais, abarcam um conjunto significativo de contradições que demandam reflexão e que 

podem ser resumidos em três eixos que, no fundo, são faces de uma mesma problemática e, 

portanto, se interpenetram: a) não sabiam o que fazer com Leila – fenômeno ocorrido em uma 

instituição educativa, isto é, em um local com profissionais habilitados cuja atuação está focada 

exatamente na promoção de ações centradas na aprendizagem, desenvolvimento e cuidado 

voltados às crianças; b) o fato de deixarem Leila sozinha e imóvel em um canto – criança que, 

entre outros fatores, sem uma cadeira de rodas motorizada, depende totalmente de alguém para 

se deslocar pelos espaços; c) o fato de não propiciarem situações em que Leila pudesse estar 

próxima, participar, interagir com as outras crianças, tornando sua experiência, naquele 

espaço, uma manifestação oposta ao que é comumente defendido como a base das práticas que 

orientam o cotidiano na educação infantil. Assim, de uma forma bem genérica, é possível 

considerar esse conjunto de fatores como uma espécie de abandono dessa criança à própria 

sorte. 

Levando em conta o referencial teórico assumido nesta investigação, que apregoa a 

importância do outro social para o desenvolvimento humano, bem como os marcos legais, as 

políticas públicas voltadas às crianças e demais pessoas com deficiência e os preceitos da 

educação em uma perspectiva inclusiva, coadunamos com a ponderação de Bersh e Machado 

(2007), que, ao dissertarem sobre o papel da educação infantil junto à criança com deficiência, 

defendem que os cenários da educação infantil são aqueles que devem possibilitar que a: 

[...] a criança com deficiência experimente aquilo que outros bebês e crianças da 

mesma idade estão vivenciando: brincadeiras corporais, sensoriais, músicas, estórias, 

cores, formas, tempo e espaço e afeto. Buscando construir bases e alicerces para o 

aprendizado, a criança pequena com deficiência também necessita experimentar, 

movimentar-se e deslocar-se (mesmo do seu jeito diferente); necessita tocar, perceber 

e comparar; entrar, sair, compor e desfazer; necessita significar o que percebe com os 

sentidos, como qualquer outra criança de sua idade. (BERSCH; MACHADO, 2007, 

p. 19) 

 

O descompasso entre a expectativa dessa família, as conquistas nos campos do direito das 

crianças, bem como a própria essência do que se defende como o núcleo da educação infantil 
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frente à experiência vivenciada por Leila também permitem levantar uma reflexão sobre 

estigmas historicamente construídos e partilhados sobre pessoas com deficiência, uma vez que, 

durante séculos, em diferentes partes do planeta, esses grupos foram literalmente postos à 

margem da sociedade, seja por meio de práticas de abandono, seja pelo estabelecimento de 

políticas de eliminação/extermínio ou sacrifício ou, ainda, pela transformação dessas pessoas 

em público-alvo de ações meramente caridosas e assistencialistas. Nesse sentido, embora o 

cerne desta investigação não seja dissertar especificamente sobre esse recorte histórico e, 

tampouco, fazer uma leitura determinista, interpretando que o tempo presente é o resultado 

absolutamente inexorável da somatória de experiências do passado, cabe pontuar que desde a 

Pré-história até a contemporaneidade muitos são os desafios enfrentados pela população com 

deficiência e diversos são os estigmas que acentuam interpretações dessas pessoas sob o crivo 

da incapacidade (PEREIRA, SARAIVA, 2017; GARCIA, 2010, SILVA, 1987). 

De modo bastante sintético e panorâmico, destacamos que a presença de deficiências e 

doenças graves são tão antigas quanto a própria humanidade (SILVA, 1987). Complementando 

esta ideia, colocamos em evidência a síntese empreendida por Reverte Coma (1992, p. 63) de 

que “la enfermedad es tan antigua como la vida, porque no es otra cosa que una de las 

manifestaciones de la vida misma”. Apesar disso, é válido ressaltar que os modos como as 

sociedades, em diferentes tempos e espaços, lidaram e, de certa forma ainda lidam, com essa 

faceta da existência é revelador de posicionamentos que, conforme destacamos anteriormente, 

conduzem, muitas vezes, a práticas estigmatizantes e excludentes. Nesse sentido, cabe 

mencionar que estudos apontam que na Pré-história, por exemplo, não era incomum o abandono 

daqueles mais vulneráveis, isto é, que daqueles que não podiam caçar (GARCIA, 2010). Em 

regiões diversas na Grécia Antiga, não era uma exceção a criação de políticas que indicavam 

que as pessoas nascidas com deficiência deveriam ser eliminadas. Ainda nesse sentido, na 

Roma Antiga, também não era incomum a prática do extermínio, abandono ou ridicularização 

dos corpos de pessoas com deficiência. No Império Romano, sob a égide do cristianismo, por 

sua vez, cria-se uma cultura de caridade e amor ao próximo, no entanto, era bastante nítido o 

crivo que separava as pessoas com e sem deficiência, uma vez que determinadas ocupações 

sociais não poderiam ser assumidas por esse primeiro grupo, como atesta o fato de que pessoas 

com “alguma parte do corpo incompleta ou imperfeita” eram impedidos, por exemplo, de 

exercer o sacerdócio (SILVA, 1987, GARCIA, 2010, PEREIRA, SARAIVA, 2017). Na Idade 

Média, por sua vez, difunde-se a ideia de que as pessoas com deficiência carregavam em seus 

corpos mazelas que representavam castigos de Deus, o que abria margem para perseguição e 

até mesmo para que fossem queimadas vivas, nesse caso, por meio de uma associação à ideia 
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de que carregavam o mal consigo, sendo consideradas possuídas por maus espíritos ou pelo 

próprio demônio (GARCIA, 2010). 

Por hora, optamos por destacar alguns exemplos mais contundentes da marginalização ou 

mesmo exclusão desse grupo social, no entanto, é importante destacar que não se trata de uma 

visão linear e homogênea, sendo oportuno mencionar, inclusive, que houve uma diversidade de 

sentidos atribuídos, dentro de uma mesma sociedade, em função, por exemplo, do tipo de 

deficiência, do grupo social acometido (se pobres ou nobres, se crianças ou adultos), levando-

se em conta, ainda, se se tratava de algo congênito ou adquirido. Para cada um desses pares 

assinalados, cabe assinalar, ainda, que as situações de maior desprestígio social estavam 

comumente atreladas às primeiras opções ora elencadas, isto é, se pobre, se criança, se a doença 

ou deficiência fosse congênita, mais acentuado tendia a ser o percurso de exclusão. 

Avançando em termos de marcos temporais, um exemplo de diferentes formas de 

interpretação da deficiência e, por conseguinte, de suas consequências sociais pode ser 

constatado a partir da observação de Garcia (2010, p. 10) de que “Durante o século XX, pessoas 

com deficiência foram submetidas a ‘experiências científicas’ na Alemanha nazista de Hitler.7 

Ao mesmo tempo, mutilados de guerra eram considerados heróis em países como os EUA, 

recebendo honrarias e tratamento em instituições do governo”. Esse exemplo, bastante 

emblemático, e não tão distante cronologicamente dos dias atuais, carrega consigo duas facetas 

que, a nosso ver, são simbólicas da influência das representações sociais da deficiência em 

nossa cultura, isto é, de um lado a associação da deficiência como algo limitante, algo a ser 

corrigido e que se deseja que no porvir seja eliminado, e, por outro lado, um movimento de 

valorização e reconhecimento das pessoas e suas singularidades que passa a ganhar mais 

evidência, sobretudo, no contexto pós 1a e 2a Guerra Mundial. Nesse cenário, diversos países 

direcionaram sua atenção para ações que envolviam práticas de reabilitação, tendo em vista as 

consequências da experiência bélica nos corpos de parte expressiva da população (PEREIRA, 

SARAIVA, 2007). 

Conforme apresentado anteriormente, não assumimos como objeto de estudo desta 

investigação desvelar as variações e especificidades, ao longo da história, que remetem aos 

                                                 

 

7 O que Garcia (2010) nomeia como “experiências científicas” produzidas pelos nazistas remete a episódios 

nefastos da história da humanidade. Dentre esses eventos, estão a política de esterilização forçada de pessoas sob 

o argumento de que a instauração dessa medida visava prevenir doenças hereditárias, feito que atingiu cerca de 

400 mil pessoas. O terror propagado pelo regime nazista não se encerrou nesse quesito, uma que vez que foi 

desenvolvido um “programa de Eugenismo denominado ‘vida que não merecia ser vivida’, cujo alvo prioritário 

foram as pessoas com deficiências físicas, mentais, doentes incuráveis ou com idade avançada, resultando no 

assassinato de 275.000 pessoas.”. (PEREIRA, SARAIVA, 2017, p. 175) 
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diferentes sentidos atribuídos às pessoas com deficiência, no entanto, um segundo aspecto que 

buscamos destacar é o quanto nossa sociedade, no tempo presente, é atravessada, tanto por 

representações da deficiência que vigoraram durante muitos séculos, ora como um marco 

incapacitante, ora sob uma insígnia heroica. Embora possam parecer visões opostas, essas 

interpretações sobre a deficiência apontam para um mesmo viés: a negação da diversidade como 

constituinte da essência humana. Coexistindo, em diferentes proporções, com essas influências 

e/ou com resquícios dessas influências em nossa sociedade, há um movimento de ruptura frente 

a essas chaves interpretativas na atualidade. Essa ruptura, por sua vez, é fruto de múltiplos 

condicionantes, dentre os quais destacamos a produção de um olhar diferenciado para a 

deficiência em função do cenário pós Segunda Guerra Mundial, do resultado de lutas e da 

participação social ativa das próprias pessoas com deficiência no campo dos direitos e em outras 

esferas, dos índices mais expressivos de longevidade em muitas partes do mundo, o que tem 

desencadeado um número maior de deficiências adquiridas, aspectos que se somam e estão 

diretamente relacionados a avanços nos campos científicos e na esfera dos direitos humanos. 

A síntese entre a tessitura desses aspectos e fatos históricos ecoa em nossa cultura e se 

materializa em diferentes modos de ser e agir das diversas pessoas, seja dentro de instituições 

de ensino, das próprias famílias, de estabelecimentos como hospitais e centros de reabilitação, 

de espaços religiosos, bem como de toda a ampla gama de cenários que formam parte da nossa 

sociedade no tempo presente. Buscando refletir sobre como isso reverbera na esfera 

educacional, parece-nos válido considerar a contribuição de Santos e Cenci (2018) que, ao 

discorrerem sobre processos de adaptação de crianças com deficiência na educação infantil, 

ressaltam o papel dos estigmas socialmente produzidos e que tendem a levar à baixa expectativa 

em relação a esse público-alvo, bem como argumentam sobre a importância do papel das 

famílias dessas crianças, no sentido de romperem com tal visão, estabelecendo, assim, 

expectativas positivas frente ao desenvolvimento de seus filhos. 

Em linhas gerais, as crianças que nascem com alguma deficiência, (sic) tendem a 

receber rótulos, passando assim a ter sua diferença ou limitação como uma 

característica que se sobrepõe às demais. Omote (1994) aborda a questão desses 

rótulos definindo-os como estigmas que são produzidos nas relações sociais e levam 

à baixa expectativa em relação ao sujeito estigmatizado. Para as crianças com 

deficiência isso pode incorrer no entendimento de que elas não precisam frequentar a 

escola. Dar-se conta desses estigmas e seus impactos leva a (sic) inferência de que a 

inclusão da criança pequena com deficiência na educação infantil parte da 

conscientização da própria família, pois é nela que são estabelecidas as expectativas 

positivas de desenvolvimento, conforme as potencialidades da criança e não na sua 

diferença. (SANTOS, CENCI, 2018, p. 99) 
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Compreendemos que a investigação de Santos e Cenci (2018) é atravessada pelo objetivo 

de refletir sobre a acolhida e adaptação de crianças com deficiência na educação infantil, o que, 

por si só, é indicativo da interpretação desse tema como um mote desafiador, destacando a 

importância da ampliação desse debate. Ainda nesse sentido, parece-nos oportuno ponderar, a 

partir da experiência vivida junto à Leila e sua família, bem como a partir do contato pretérito 

junto a mais de uma centena de crianças, jovens e adultos com distrofia muscular e seus 

familiares,8 que, muitas vezes, as barreiras, materializadas tanto na falta de conscientização 

sobre o papel da escola quanto na baixa expectativa em relação ao desenvolvimento e 

aprendizagem desse público-alvo ainda são partilhadas no modus operandi de muitas das 

próprias instituições de ensino e não necessariamente estão postas no bojo das famílias dessas 

crianças. 

Quando Janaína destaca que na escola viam Leila como um problema e não sabiam o que 

fazer com ela, o que se coloca em evidência parece ser uma faceta do despreparo de parte dos 

educadores para o trabalho com todas as crianças. Essa precariedade, entre outros fatores, tem 

relação com a formação inicial e continuada de professores,9 sendo reveladora, em certa 

medida, de uma ainda frequente falta de repertório e compreensão sobre as potencialidades de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança com deficiência, o que soa como, no mínimo, 

contraditório, uma vez que parte do lócus que deveria ser um núcleo irradiador de uma práxis 

deveras inclusiva. No entanto, conforme buscamos pontuar, ainda que brevemente, aquilo que 

acontece dentro da escola também tem relação com as contradições, os valores e as dimensões 

da cultura que seguem em curso na sociedade de uma forma mais ampla. 

                                                 

 

8 Parece-nos válido registrar, apenas como um apontamento mais geral, que em minha experiência pretérita com 

crianças, adolescentes, jovens e adultos com distrofia muscular, totalizando contatos com mais de 120 famílias, 

todos esses sujeitos buscaram, em diferentes contextos e momentos da vida, a manutenção dos vínculos com a 

escola. As situações de fracasso escolar que envolviam parte expressiva desse grupo, quando os trabalhos junto a 

eles foram iniciados, por sua vez, estavam sempre atreladas a episódios similares a esses narrados por Janaína: 

quem não conseguia se locomover pela escola, ficava em um único canto, da hora da entrada até a hora da saída; 

aqueles que não conseguiam compor registros escritos, que era a ampla maioria desses sujeitos, ficavam 

abandonados à própria sorte na sala de aula e não era incomum que fossem nomeados, ora pelos professores, ora 

pelos outros alunos, como preguiçosos e desinteressados; atividades que incentivassem a participação e interação 

dos alunos com distrofia eram interpretadas, por esses próprios sujeitos e seus familiares, como praticamente 

inexistentes, entre outros tantos exemplos que pareciam associar a esse grupo o estigma da incapacidade 

(OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA, GOMES, 2012). 
9 Uma revisão bibliográfica inicial empreendida sobre o público-alvo da educação especial na educação infantil 

foi realizada no início deste trabalho. Nesse contexto, foram consultadas 151 investigações, divididas entre teses, 

dissertações e artigos científicos, publicados entre 2008 e 2017, e um dos apontamentos que apareceu de forma 

bastante recorrente em tal corpus, como desafio a ser enfrentado, remete à questão da formação inicial e continuada 

de professores. Outro aspecto comumente assinalado nessas pesquisas remete à identificação de lacunas entre o 

que se prevê como marcos da escola em uma perspectiva inclusiva e o que realmente vem ocorrendo em parte da 

oferta educacional direcionada a esse público-alvo. 
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Cabe mencionar que a investigação de Santos e Cenci (2018) também contempla a 

temática da formação docente, compreendendo-a como um dado a ser problematizado, uma vez 

que essas pesquisadoras discorrem, a partir da análise de entrevistas de professores sobre a 

constatação que esse mesmo grupo empreende no sentido de destacar que lhes falta 

conhecimento específico e suporte, aspectos que compreendem como dificultadores do 

processo de inclusão. Mais uma vez, ponderamos que essa conjuntura é fruto de uma somatória 

de muitos elementos que perpassam não apenas a formação docente, mas a própria história e 

cultura em que estamos inseridos, que, conforme buscamos reiterar, culminam em estigmas 

socialmente construídos acerca das pessoas com deficiência. 

Ainda em relação ao modo como a escola, muitas vezes, responde às demandas da 

inclusão em seu bojo, parece-nos válido trazer à tona a investigação de Cenci et al. (2020), que 

envolvia atividades de intervenção junto a um grupo formado por 12 docentes. Em tal contexto, 

a percepção de inclusão como falácia, isto é, que contemplava a “ideia de que os alunos com 

deficiência em uma escola regular não aprendem, eles estão apenas fisicamente presentes em 

escola”, bem como de que “alunos e professores não recebem nenhum tipo de apoio para 

efetivar o processo de inclusão” (CENCI et al. 2020, p. 4) foi maior que a percepção de inclusão 

relacionada à aprendizagem. Frente a esses dados, para além de discorrer sobre o que nomeiam 

como “cenário difícil para a inclusão de alunos com necessidades especiais”, esses 

pesquisadores destacam o desafio de se superar “contradições historicamente arraigadas e 

disseminadas”. Ainda de acordo com suas palavras: “As contradições relacionadas à inclusão 

têm raízes profundas. É muito difícil vivenciar a inclusão de alunos com deficiência em uma 

escola que exclui tantos alunos. Além disso, é difícil vivenciar a inclusão escolar em um 

ambiente desigual e excludente sociedade, como, por exemplo, o Brasil” (CENCI et al., 2020, 

p. 13). 

Outra camada a ser considerada remete à própria história da escola, instituição 

compreendida, ao longo de muitos séculos, como um lócus compromissado com o processo de 

homogeneização da e na sociedade. Ainda nessa perspectiva, colocamos em evidência que o 

processo de universalização da educação é algo muito recente, fruto de uma expansão “lenta, 

gradual e, acima de tudo, irregular, com muitos desníveis quantitativos e qualitativos” 

(FREITAS, 2011, p, 53). Ainda segundo esse pesquisador, ao dissertar sobre o ingresso das 

camadas populares na escola, “Na primeira metade do século XX podemos encontrar inúmeras 

situações nas quais nos deparamos com iniciativas voltadas a impedir que o alunado de forma 

geral convivesse com crianças e adolescentes considerados inaptos para assumir a condição de 

aluno” (FREITAS, 2011, p. 53). 
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Essas ponderações nos auxiliam a ampliar a reflexão sobre como, ao longo dos tempos, a 

escola também foi se constitui como uma espécie de microcosmo dessa tessitura mais ampla, 

que é a própria sociedade. Esse conjunto de fatores ora assinalados se entrecruza e, mais que 

isso, é uma síntese da somatória de facetas da sociedade desigual em que estamos inseridos. Se, 

no tempo presente, a escola não é, necessariamente, um instrumento completamente voltado à 

prática da homogeneização, tendo em vista as perspectivas críticas e progressistas que foram se 

somando à reflexão sobre esse campo nas últimas décadas, tampouco é uma instituição que, de 

fato, assume, em seu modus operandi, um ideário de compromisso com a libertação de toda 

fonte e forma de desigualdade. 

A escola é também um cenário de lutas, é lugar em que os discursos, ações e os ethos se 

interpenetram, ora por meio de embate, ora por meio do fortalecimento de determinadas 

posições que dialogam com esferas de outros núcleos da sociedade. Dentro e no entorno da 

escola há, portanto, espaços e movimentos em favor de uma educação para todas as crianças e 

há, também, muitas vezes, o ecoar de perspectivas mais excludentes e segregadoras. Esse 

movimento está dentro da escola porque essa instituição, assim como cada uma das salas de 

aula são também, em certa medida, um pequeno mosaico da sociedade como um todo, isto é, 

da sociedade em uma dimensão mais ampla. 

Como muito bem resumiu Jannuzzi (2004), ao refletir sobre diferentes concepções de 

educação que procuraram nortear a educação da pessoa com deficiência no Brasil, é importante 

problematizar os limites de uma leitura que credita à educação o papel de redentora da realidade, 

tendo em vista o cenário mais amplo de desigualdade em que estamos inseridos. 

Enquanto na perspectiva apenas centrada na educação se a considerava a 

solucionadora de todos os problemas sociais, aqui se sabe que há o limite de uma 

organização baseada na apropriação do lucro por alguns, que podem gozar de todos 

os benefícios trazidos pelo progresso, aqui se defende o direito à socialização, à 

distribuição, ao usufruto desses progressos para todos. A modificação desejada, 

reivindicada, não é só da escola ou do sistema de ensino, mas sobretudo da 

organização social injusta. (JANNUZZI, 2004, p. 22) 

 

Trazendo essas perspectivas para o debate, buscamos pontuar que não é intenção deste 

trabalho reforçar a culpabilização da categoria professor como a grande responsável pelas 

lacunas entre aquilo que é almejado, como função e papel da escola junto a todas as crianças, e 

o que se concretiza em muitos dos cenários que envolvem esse ambiente, evidenciando, assim, 

lacunas e, às vezes, até rupturas significativas entre o previsto e o consolidado em termos de 

oferta educacional em uma perspectiva de educação inclusiva. No entanto, dois fatores 

merecem nossa atenção: de um lado, a quantidade significativa de investigações que reforça 
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esse hiato entre a necessária formação docente e as condições concretas nas quais muitas das 

crianças público-alvo da educação especial são recebidas na escola, colocando essa faceta como 

um problema a ser enfrentado. Por outro lado, sem deixar de considerar outras dimensões da 

precariedade das condições concretas de trabalho dos professores (baixos salários, escassez de 

planos de carreira, insuficiência de recursos materiais fundamentais à prática pedagógica etc.), 

levamos em conta que o campo da educação também contempla um repertório indispensável 

para esse debate, algo que não se configura como uma panaceia capaz de resolver todos os 

desafios e as contradições de uma sociedade estruturada, em sua essência, na desigualdade, 

como é a nossa, mas, seguramente, pode contribuir para (re)orientar estratégias, dando forma e 

vida a uma práxis não necessariamente reprodutora e comprometida com marcos excludentes. 

Referimo-nos, nesse último caso, por exemplo, ao legado vigotskiano ao campo da 

educação. Suas contribuições, no sentido de desvelar o cerne do desenvolvimento humano, seu 

empenho em compreender a formação das funções psicológicas superiores, a ênfase que dedica 

ao papel da educação para todos, isto é, para as crianças com e sem deficiência, são chaves de 

leitura que merecem e precisam ser inseridas com mais afinco nesse debate. A escola e a criança 

brasileira, no século XX, estão distantes do contexto da Rússia revolucionária de seu tempo, 

mas o entendimento de que a aprendizagem potencializa o desenvolvimento, a compreensão de 

que as funções psicológicas superiores emergem a partir de experiências sociais é indicativo de 

que as relações de ensino tecidas nas instituições educacionais são potenciais de suma 

relevância para avanços frente aos desafios da educação no tempo presente. 

Em linhas gerais, compreendemos que as teses vigotskianas sobre o desenvolvimento 

humano, sobre a gênese das funções psicológicas superiores têm muito a contribuir com os 

desafios da educação na contemporaneidade. Suas reflexões, entre tantos outros fatores, 

potencializam o olhar sobre o papel da escola, do professor, da mediação e das interações na 

arquitetura das relações de ensino e, embora acumulem quase um século desde sua elaboração, 

são ainda de um alcance e potencial imenso na atualidade. Ainda que sua teoria empregue 

termos e expressões que hoje soam anacrônicos – como defeitos, para referir-se ao rol das 

deficiências; compensação e superação do defeito, para aludir à complexidade de processos 

sociais que colocam em cena múltiplas possibilidades de desenvolvimento nas mais variadas 

condições da diversidade humana, como é o caso das deficiências; homem primitivo, para 

nomear ora pessoas de tempos pré-históricos, ora pessoas que experienciam a vida em 

sociedades não letradas; leis gerais, para referir-se a marcos qualitativos da essência do processo 

de desenvolvimento humano, entre tantos outros exemplos – , a essência de seu legado revela 

miradas muito à frente do seu tempo e, em certo sentido, do tempo presente também. Exemplos 
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desse último caso se materializam, sobretudo, quando consideramos que parte expressiva dos 

desafios vinculados à educação das crianças com deficiência ainda reside na dificuldade de 

superação de estigmas sobre as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem desse 

público-alvo, bem como em concepções organicistas de desenvolvimento humano que ainda 

pairam sob a formação e modus operandi de muitos professores e de profissionais do campo da 

saúde que atuam junto ao público infanto-juvenil. Esses últimos atores sociais, cabe ponderar, 

assumem papel de agentes multiplicadores de saberes sobre a infância, o que, sob tal 

perspectiva, tende a retroalimentar interpretações sobre tudo aquilo que a criança, por vezes, 

não tem, não faz, não consegue realizar, sem atentar-se, por outro lado, para o quanto a 

aprendizagem tem potencial como núcleo propulsor de desenvolvimento. 

Buscando não apenas elencar desafios, mas ampliar a reflexão sobre possibilidades de 

transformação da realidade, parece-nos de grande valia retomar a mencionada investigação de 

Jannuzi (2004), centrada em diferentes concepções de educação que procuraram orientar as 

práticas de educação formal junto às pessoas com deficiência no Brasil e, para tanto, assumiu 

como recorte cronológico o período compreendido desde o século XVI até o início do século 

XXI. Em tal investigação, Jannuzzi (2004) coloca em evidência uma concepção de educação 

“como mediação condicionada pelo contexto sócio-econômico-político-cultural, mas com 

autonomia relativa capaz de atuar na transformação desse contexto” (JANNUZZI, 2004, p. 11). 

Segundo essa pesquisadora, como desdobramento do entendimento dessa concepção, estão 

algumas reflexões que partem do legado vigotskiano, conforme revela o excerto transcrito a 

seguir: 

Alguns trabalhos procuram apoio nos ensinamentos de Vygotsky. Esta concepção 

vai, pois, além do reconhecimento de que a conceituação da deficiência depende do 

“sistema de referência do contexto social” (Pires, 1974, p. 18), das “normas sociais 

que se impõem na definição dos critérios de normalidade” (MEC/SG/Cenesp, 1974, 

p. 11), do estabelecimento de normas impostas por grupos sociais (MAS/Corde, 1992, 

p. 9). Supõe assumir a responsabilidade da escola na sua complexidade, e, portanto, 

implica que os agentes escolares (diretor, supervisor, professor, funcionários em 

geral) estejam atentos às dificuldades de cada aluno e procurem pelo aprofundamento 

dos conhecimentos historicamente acumulados, pela percepção clara da realidade 

social e individual de cada um, por meio de métodos e técnicas adequados que lhe 

facilitem a apropriação do saber realmente necessário ao tempo e ao lugar. 

(JANNUZZI, 2004, p. 22 grifos nossos) 

 

Ao não negar condicionantes concretos de uma sociedade historicamente desigual como 

a nossa e, tampouco, desconsiderar o quanto o campo da educação é contingenciado por isso, 

mas, ao mesmo tempo, considerá-lo como cenário em potencial para a criação de modos de 

atuar na transformação desse contexto (JANNUZZI, 2004), apoiamo-nos, também, na assertiva 
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de Marx, propalada por meio da afirmação de que: “Os homens fazem a sua própria história; 

contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as 

circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se 

encontram.” (MARX, 1852/2011, p. 25). Tomando essas ponderações como referência e 

levando em conta o caso específico da educação para todas as crianças, reiteramos que se, por 

um lado, está posto um contexto macro de desigualdade, um cenário secular de representações 

e estigmas sobre a pessoa com deficiência, por outro lado, há também um movimento 

significativo de busca de rupturas com essas esferas. Nesse cenário, pesquisadores, como o 

próprio Vigotski, conforme buscamos pontuar, muitos professores, legisladores, pessoas com 

deficiência oriundas dos mais diversos campos, entre muitos outros atores sociais têm buscado 

transformar esse contexto. 

Esse conjunto de reflexões ora elencado nos parece muito significativo para compreender 

nuances da história pessoal, social e do percurso de Leila na educação infantil. Assim, o fato é 

que apesar e a partir das adversidades vivenciadas na primeira escola em que ela foi 

matriculada, Janaína e Carlos buscaram outra instituição de ensino e um novo capítulo de suas 

vidas passou a ser construído, colocando em evidência o descompasso entre o promulgado 

direito à educação de todas as crianças e o modo como algumas escolas ainda parecem não 

conseguir garantir uma oferta educacional e acolhida digna, sobretudo, às crianças público-alvo 

da educação especial. Tal fato, conforme assinalamos, se desdobra em uma outra questão 

crucial da história da educação na contemporaneidade – também frequentemente aludida na 

produção científica na área da educação voltada à temática dos processos inclusivos na 

educação básica –, isto é, o descompasso entre as garantias legais e as condições concretas em 

que a própria formação docente e o trabalho pedagógico se consolidam. 

De todo modo, quando consideramos a distância entre os direitos básicos previstos 

(saúde, educação, moradia, lazer, entre outros) e sua efetiva concretização nas sociedades 

eminentemente estruturadas na desigualdade, como são as sociedades capitalistas, parece 

fundamental recorrer ao legado de Marx, que é certeiro ao evidenciar que a esfera do direito 

contempla, em sua essência, o reconhecimento da própria naturalização das desigualdades. 

Nesse sentido, o direito promulgado nas sociedades contemporâneas, muitas vezes conclamado, 

festejado como uma grande vitória, como é recorrente, por exemplo, no campo da produção 

científica em educação, é, em sua essência, um mecanismo que segue servindo à manutenção e 

ao predomínio de uma sociedade eminentemente desigual, ainda que em sua aparência possa 

sugerir um suposto apaziguamento em algumas dimensões dessa desigualdade mais ampla. É 

evidente que não nos opomos às conquistas legais na esfera da educação, saúde ou qualquer 
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outro campo, reconhecemo-las, sim, como fruto de jornadas intensas de reivindicações e lutas 

históricas e como uma tentativa real de enfrentamento de injustiças identificadas; no entanto, 

não é uma questão de mera coincidência o frequente descompasso entre o postulado no âmbito 

jurídico e o vivido e usufruído concretamente por parte expressiva da população, de modo que, 

comumente, apenas alguns grupos privilegiados usufruam mais que outros das próprias 

garantias legais supostamente colocadas ao alcance de toda a sociedade. 

Ainda em relação a esse primeiro encontro com Janaína, soube da luta de sua família, ao 

longo dos anos, em busca de diagnóstico e tratamento para Leila, de modo que a determinação 

da enfermidade, propriamente dita, deu-se apenas a partir do segundo ano de vida da criança. É 

válido mencionar que, durante o desenvolvimento desta investigação, Janaína estava 

desempregada. Segundo seu relato, ela tinha experiência na área de comércio e havia parado de 

trabalhar para poder se dedicar integralmente aos cuidados da filha, os quais envolviam, além 

das vivências cotidianas do universo doméstico e do deslocar para a escola, uma rotina marcada 

por muitas consultas médicas e atendimentos frequentes junto à equipe multiprofissional, tal 

como a realização de fisioterapia aquática na cidade de São Paulo, duas vezes por semana após 

o horário da escola. 

A necessidade de um cuidado bastante amplo, levando-se em conta as limitações motoras 

de Leila, suas condições clínicas e uma rotina marcada por muitos deslocamentos relacionados 

aos atendimentos na área da saúde demandaram um modo de organização dessa família que, 

como muitas outras famílias de baixa renda com integrantes com deficiência e/ou doença 

crônica, contam com as mulheres, mais especificamente, as mães, como os sujeitos que 

assumem as múltiplas dimensões do cuidado (MACEDO et al., 2015, DINIZ, 2007, PASSOS, 

2016). 

Carlos, no início da pesquisa de campo, por sua vez, trabalhava como lavador de carros 

na zona oeste da cidade de São Paulo, e, para complementar a renda familiar, realizava alguns 

serviços esporádicos e informais como ajudante em uma oficina mecânica de um conhecido, 

localizada na cidade de Guarulhos. Janaína, Carlos e Leila vivem no mesmo terreno em que 

está sediado o imóvel dos pais de Janaína, mais precisamente, em uma modesta casa construída 

sobre a residência desse casal. É válido pontuar que a moradia de Leila é um espaço sem 

acessibilidade arquitetônica, de modo que para entrar em sua própria casa é necessário superar 

um amplo lance de escadas, o que só é possível se ela for carregada no colo. 

Outro aspecto que merece destaque e foi pontuado por Janaína, ainda em relação à 

acessibilidade e aos ajustes familiares realizados para enfrentar tal adversidade, remete à 

dificuldade de locomoção, junto à Leila, pela cidade, inclusive rumo à escola e aos 
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atendimentos multidisciplinares vinculados ao seu tratamento. Por essa razão, segundo ela, a 

família priorizou adquirir um automóvel. Trata-se de um carro popular usado que seu marido 

comprou por meio de um financiamento e que, muitas vezes, em função do horário de sua 

jornada de trabalho não permitir que ele leve e busque Leila diariamente, fica sob os cuidados 

da própria Janaína. Cabe mencionar que ela comentou comigo sobre, até aquele momento, não 

ter tido condições de tirar sua carteira de habilitação. Assim, para que possa garantir que Leila 

vá à escola, ela acaba lançando mão do uso desse automóvel e emprega, como estratégia, a 

busca por um trajeto que evite passar por grandes avenidas e regiões mais movimentadas, ainda 

que isso torne o percurso um pouco mais longo. A justificativa para essa ação é o temor da mãe 

em ter problemas no percurso por não estar oficialmente habilitada, isto é, ela tem receio de ser 

parada em uma blitz ou algo nesse sentido. 

Os diálogos com Janaína somados à observação de sua presença na escola são 

compreendidos, nesta investigação, como vestígios do engajamento dessa família no 

atendimento às necessidades e aos desejos manifestos de Leila, bem como na luta por seus 

direitos. Não nos parece demasiado pontuar que são muitas as adversidades enfrentadas no 

cotidiano por Leila e seus pais, materializadas, por exemplo, na condição precária de trabalho 

de Carlos, no desemprego e na própria impossibilidade narrada por Janaína de trabalhar naquele 

momento, pois a criança precisa de cuidados específicos que se somam ao enfrentamento de 

barreiras diversas relacionadas à locomoção e acessibilidade, às condições de moradia, ao não 

acesso ao transporte adaptado para ida à escola e para os deslocamentos para o tratamento 

médico e multiprofissional, bem como a já assinalada intensa rotina marcada por diversas 

consultas, terapias e outras formas de atendimentos. 

Considerando uma perspectiva que parte da esfera micro rumo a uma dimensão macro, é 

possível empreender uma síntese do quanto o meio em que Leila está inserida é marcado pelos 

efeitos da desigualdade social. Nesse sentido, o âmbito privado é um núcleo que abarca, por 

exemplo, a própria residência sem acessibilidade, uma vez que para adentrar o lar de Leila é 

necessário superar um significativo lance de escadas. Assim, a impossibilidade de Leila entrar 

e sair de sua própria casa com autonomia – mesmo se tivesse tido o direito a uma cadeira de 

rodas motorizada e adequada às suas demais necessidades garantido – é muito significativa. 

Talvez não seja demasiado reiterar que Leila, com 5 anos e com baixo peso, demanda uma boa 

dose de cuidado, atenção e força física de seus familiares para adentrar seu próprio lar. À 

medida que ela crescer e aumentar seu peso, caso a residência permaneça a mesma, a tendência 

será de ampliação de tal dificuldade. Ainda a esse respeito, uma segunda camada a ser 

considerada em relação à sua casa é o fato de se tratar de um imóvel localizado em uma 
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comunidade, uma região bastante carente em termos de infraestrutura básica. Soma-se a isso o 

fato de ser uma residência cedida por seus avós, uma vez que seus pais, até aquele momento, 

não dispunham de recursos para manterem financeiramente um lar, nem mesmo em um cenário 

humilde como aquele. 

Partindo desse âmbito mais privado – o próprio lar – e atentando-nos às outras esferas da 

vida social pelas quais Leila circula, as marcas da desigualdade social e das barreiras 

arquitetônicas não apenas se fazem presentes, como se ampliam. Se, no âmbito privado, as 

barreiras estão postas, mas, em certo sentido, são enfrentadas a partir de ajustes possíveis à 

família (moradia cedida; deslocamentos de Leila no colo, nas regiões de escada; uso da cadeira 

de rodas – que embora não atenda às necessidades da criança, contribui para seu deslocamento 

mediado por um adulto, etc.), no âmbito público, outras camadas de desafios se somam às 

barreiras arquitetônicas. Em relação à escola, por exemplo, há de se ressaltar que – antes mesmo 

da experiência de estar matriculada em uma instituição de ensino um pouco mais distante de 

sua residência e cujo serviço de transporte escolar não esteve a seu dispor ao longo de todo o 

ano letivo, bem como que não contava com mobiliário adequado e, tampouco, acessibilidade 

em todos os seus ambientes – Leila chegou a vivenciar uma situação ainda mais difícil, a qual, 

segundo as palavras da sua mãe, foi a de não ser bem-vinda, não ser bem recebida na primeira 

escola de educação infantil em que se matriculou. Situação que a família enfrentou da maneira 

que lhe pareceu viável, isto é, retirando a menina daquele espaço e, ao mesmo tempo, não 

desistindo de procurar por uma escola acolhedora. 

Ainda em relação ao engajamento dessa família quanto à temática escola, deve-se 

mencionar que a busca pela matrícula em uma outra instituição de ensino, segundo Janaína, 

acabou sendo a fonte de uma conquista. Em suas palavras, a chegada de Leila à EPG Marielle 

Franco foi resumida como: 

Aqui é ótimo, a escola é muito boa, você vai ver... Aqui Leila é bem recebida por 

todo mundo. As professoras, a diretora, as crianças, o pessoal da secretaria, as tias da 

cozinha... ( ) Por onde a Leila passa, todo mundo fala com ela... Todo mundo recebeu 

bem ela... Aqui, adultos, crianças, todos dão atenção pra ela, brincam e conversam 

com ela... E ela me conta tudo. Todo dia ela tem história pra contar sobre o que ela 

fez, o que teve na escola... ( ) Ela gosta muito daqui. E eu fico tranquila, porque sei 

que aqui ela está bem. (Janaína, 27 nov. 2018) 

 

Uma passagem muito significativa e reveladora desse cenário de acolhida que Janaína 

sinaliza ter encontrado pode ser exemplificada no excerto extraído de nosso diálogo: 

Leila sempre teve problema de saúde, desde bebê... Ela passou boa parte da vida 

dela no hospital. Você não tem ideia de quantas vezes ela passou aniversário no 

hospital, internada mesmo, sabe? E é muito diferente, né? A gente bate parabéns, as 
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enfermeiras lembram do aniversário, os médicos, o pessoal do hospital, mas é muito 

diferente... Não é igual festa... Não é a mesma coisa, por mais que a gente tente animar, 

não é a mesma coisa. ( ) Aqui ela teve o primeiro parabéns cantado por outras pessoas 

sem ser de parentes, sem ser pessoas do hospital... E foi uma alegria muito grande pra 

ela... 

( ) Quando ela chegou aqui, no dia do aniversário, que foi no mês passado, pronto... 

Aqui na frente já teve o parabéns das professoras.10 Elas já tavam esperando a Leila 

pra bater o parabéns porque elas já sabiam, né? Aqui eles sabem o aniversário de cada 

uma das crianças. Foi a Leila entrar aqui e elas já receberam com parabéns... Aí as 

professoras, as crianças que já tavam aqui e o pessoal que tava passando, pronto... 

Tudo... Todo mundo bateu parabéns e foi uma surpresa, ela não esperava... Eu conto 

e fico até arrepiada (Janaína direciona o olhar para seus braços e se emociona). Ela já 

tava com isso na cabeça porque aqui tem parabéns pra toda criança, então ela já estava 

esperando o parabéns dela... Mas ela tava pensando nisso lá pra sala, né? E ela chegou 

e já teve parabéns aqui... 

( ) Ela ficou feliz demais. Nesse momento, Janaína se emociona um tanto mais, 

sua voz embarga, lágrimas despontam em seus olhos, ela passa os dedos em volta dos 

olhos para secá-las. Também me emociono muito nesse momento. Coloco minhas 

mãos sobre as dela, ela acolhe esse movimento e, entre lágrimas, agora partilhadas, 

ela silencia por alguns instantes. Pouco tempo depois, esboça um sorriso... passa as 

mãos nos olhos, secando as lágrimas, vai recuperando o fôlego e prossegue: 

Aí teve todo o barulho, né, do parabéns, aí o pessoal que é lá da secretaria e da 

diretoria queria saber o que tava acontecendo e veio aqui pra fora também... E aí já 

começou de novo, já foi outro parabéns (esboça um sorriso em meio aos olhos 

marejados). E ainda teve mais, né? Depois teve o parabéns dentro da sala dela, com a 

professora e as crianças... Nossa, ela ficou tão feliz.... Ela voltou pra casa numa 

alegria... E não falava outra coisa ( ) ela repete tanto essa história... ( ) Ela não cansa 

de contar que teve um monte de parabéns na escola... Que todo mundo bateu parabéns 

pra ela... (Janaína, 27 nov. 2018) 

 

A síntese entre o direito à educação, o caminho percorrido pelos pais de Leila e os 

entraves encontrados por essa família, bem como a insistência pela busca por uma instituição 

de ensino acolhedora é reveladora, conforme pontuamos anteriormente, das múltiplas 

dificuldades enfrentadas e que não se restringem única e especificamente a essa família. O 

excerto ora transcrito do depoimento emocionado de Janaína, centrado na partilha de uma 

vivência de Leila que reverberou profundamente em seu núcleo familiar, em meio a um cenário 

de tantos desafios, é também simbólico, em uma perspectiva mais ampla, de uma história que 

vem sendo construída, a história das crianças que, tendo o mesmo diagnóstico e as mesmas 

condições de vida de Leila, estavam preteridas do acesso à escola, em décadas passadas, mas 

que recentemente passam a ser partícipes desse cenário. Se, por um lado, é fato que ainda há 

                                                 

 

10 Nessa passagem, a mãe provavelmente se referia às estagiárias de Pedagogia. Entre o término e o início de um 

novo turno da escola, elas ficam posicionadas no fim do corredor da entrada principal acompanhando as crianças 

nomeadas por parte da comunidade escolar como “casos de inclusão”. 
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muito a ser construído, o contato com essa trama revela caminhos desafiadores, mas, ao mesmo 

tempo, sinaliza percursos de acolhida que incidem sobremaneira no modo como a criança e 

seus pais se sentem bem-vindos, bem recebidos na escola, como pudemos notar quando da 

chegada de Leila à EPG Marielle Franco e por essa experiência narrada por sua mãe. 

Outra esfera de circulação bastante frequente no cotidiano de Leila, desde sua mais tenra 

idade, remete aos atendimentos médicos e com a equipe multiprofissional. No período de 

desenvolvimento da pesquisa de campo, ela era atendida em uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) próxima à sua casa, em um Centro Especializado em Reabilitação (CER) também 

localizado em Guarulhos, bem como realizava fisioterapia aquática duas vezes por semana em 

uma universidade privada sediada no município de São Paulo. Além disso, diversos foram os 

momentos em que ela precisou ser hospitalizada devido a complicações em seu quadro clínico, 

sobretudo no campo respiratório. Em tais contextos, foi internada em um hospital municipal, 

localizado em Guarulhos, voltado ao atendimento ao público infanto-juvenil. Cabe ressaltar que 

foram diversos os episódios de hospitalização nos anos de 2018 e 2019, isto é, desde o início 

da matrícula de Leila na escola até o período em que realizei a pesquisa de campo. Em alguns 

casos, ela chegou a passar meses em tal local e, em algumas ocasiões, seu tratamento contou 

com muitas semanas seguidas de internação em leito de unidade de terapia intensiva (UTI). 

Apesar de Leila receber atendimentos médicos diversos (pediatra, neuropediatra) e ser 

acompanhada por uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeuta, nutricionista, 

dentista, entre outros especialistas, alguns eixos e recursos centrais de seu tratamento, todavia, 

não foram efetivamente garantidos. Exemplo disso é o fato de ela ter recebido uma prescrição 

de cadeira de rodas, mas não ter, de fato, tido acesso a esse recurso fundamental para sua 

locomoção, com autonomia e segurança. Outro exemplo nesse sentido remete às sessões de 

fisioterapia aquática que, embora prescritas para o seu tratamento, também não lhe foram 

garantidas. Segundo Janaína, o SUS não oferta esse tratamento em Guarulhos, de modo que ela 

e Carlos precisaram, por conta própria, buscar espaços que pudessem atender Leila 

gratuitamente e conseguiram uma vaga apenas em São Paulo, mais precisamente em uma 

universidade privada que oferta cursos de graduação de Fisioterapia e que dispõe de uma clínica 

popular, cenário em que são concedidas sessões fisioterápicas, sem nenhum custo, a inscritos 

no programa, cujo público-alvo são sujeitos da população em geral sem condições de arcarem 

financeiramente com o tratamento.11 

                                                 

 

11 Os mencionados atendimentos são realizados por estudantes de graduação em fisioterapia sob a supervisão de 

professores da universidade. 
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Na ausência de tantos fatores, como: a) uma cadeira de rodas que atenda efetivamente às 

necessidades da criança; b) oferta de fisioterapia aquática pelo SUS; c) uma acolhida digna na 

primeira escola de educação infantil em que ela foi matriculada, d) acesso ao transporte escolar 

durante parte do ano letivo na EPG Marielle Franco, e) acesso a transporte adaptado para se 

deslocar para a fisioterapia e demais atendimentos na área da saúde, entre tantos outros 

possíveis exemplos, Janaína e Carlos lançaram mão de estratégias que revelam o contexto em 

que estão inseridos, marcado pela distância entre os direitos previstos frente às condições 

concretas de sua realização, isto é, evidenciando a vulnerabilidade social a que estão 

circunscritos. O fato é que diante de tantas dificuldades, eles seguem, há anos, lutando pela 

garantia dos direitos e acesso da filha ao tratamento médico e multiprofissional, bem como e à 

escola. Nesse percurso, contam também com a parceria, em diferentes medidas, de parentes, 

amigos, conhecidos e de alguns profissionais dos mencionados espaços. 

O que buscamos enfatizar a partir da imersão em campo e do contato com os pais de Leila 

é que, embora sejam múltiplas as barreiras dispostas em seu cotidiano, diversas também têm 

sido as estratégias empregadas por essa família. Longe de romancear ações como Janaína ter 

de dirigir sem carteira de habilitação porque não houve, por parte do município, uma garantia 

efetiva de transporte para a ida à escola e aos atendimentos no campo da saúde, ou mesmo a 

própria iniciativa de Leila, na escola, de pedir para sentar fora da cadeira de rodas a fim de não 

ficar distante de seus pares, ainda que isso lhe custasse um maior desconforto físico, além de 

riscos de queda, o fato é que estratégias de enfrentamento para suprir as adversidades – isto é, 

que permitam que Leila frequente a escola e participe das atividades propostas, realize os 

atendimentos multiprofissionais necessários ao seu tratamento, se desloque por seu bairro, 

cidade e regiões vizinhas – são empreendidas, ainda que esse conjunto de ações esteja muito 

distante de poder ser considerado como uma condição digna de sobrevivência e de 

enfrentamento desses desafios. 

Nesse sentido, a pesquisa em campo revelou ecos dolorosos desse movimento de 

resistência, que é também uma tentativa de responder às muitas violências simbólicas as quais 

Leila vem sendo submetida desde o seu nascimento e que, a nosso ver, estão muito longe de 

representar um caso isolado. Pelo contrário, ser criança, pobre, negra, com doença crônica 

considerada rara e com deficiência física é carregar consigo muitas camadas daquilo que parcela 
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expressiva da população brasileira, em condição de vulnerabilidade social, vivencia e segue 

enfrentando há séculos neste país tão desigual. 

Nessa conjuntura, também há de se mencionar que uma rede de apoio se torna visível, 

sobretudo a partir da ação de pessoas que não apenas conhecem os desafios dessa família, mas, 

muitas vezes, compartilham de algumas condições de vida similares e/ou de seu próprio 

cotidiano junto à Leila. Os pais de Janaína, ao cederem espaço para que ela, Carlos e a neta 

residam sobre seu imóvel, ao os auxiliarem em situações de deslocamento, compondo, assim, 

uma rede parceira que atua em alguns cuidados mais gerais que fazem parte do cotidiano de 

Leila, são um exemplo disso. A doação de uma cadeira de rodas de adulto, vinda de pessoas da 

mesma igreja frequentada por Leila e seus familiares seria um outro exemplo. A acolhida da 

comunidade escolar, principalmente da professora Nise, que passa a tomar suas decisões 

centrada naquilo que a menina afirma preferir e fazer, como é o caso de pedir para sentar-se na 

cadeira comum para ficar mais próxima das demais crianças, apesar de toda uma gama de riscos 

que isso implicava, é outra faceta desse fenômeno. Em outras palavras, apesar de toda a 

precariedade que esses exemplos revelam em seu âmago, quanto aos direitos preteridos dessa 

criança, é possível perceber Leila e sua família tendo seus desafios considerados por aqueles 

que estão à sua volta e o quanto mesmo em um cenário compartilhado de privação, de 

identificação de condições concretas/materiais insuficientes, existe um movimento coletivo de 

solidariedade, de partilha de afeto e cuidado, dentro das possibilidades aos quais todos os 

envolvidos estão circunscritos e frente às necessidades de Leila e seus familiares. 

Esse conjunto de ações, que almeja minimizar as dificuldades enfrentadas por Leila e seus 

pais é revelador, no plano da aparência de que essa criança circula pelos espaços que 

constitucionalmente lhe são garantidos (escola, ambientes de atendimento na área da saúde, 

deslocamentos pelo bairro e pela cidade), o que vai ganhando forma, no entanto, a partir de uma 

investidura de esforços de seu grupo familiar e de muitos atores sociais envolvidos em seu 

cotidiano. Na essência, por sua vez, esse conjunto de fatores aponta para um cenário bastante 

controverso, conforme já aludido, que é reflexo de uma sociedade de base eminentemente 

calcada na desigualdade. 

Longe de ser a solução para uma problemática tão ampla, esse princípio de partilha e 

apoio que Leila e seus familiares, em certa medida, recebem em seu entorno daqueles que 

enfrentam situações e condições de vida e ou de trabalho também desafiadores, a nosso ver, 

acaba sendo também um ingrediente salutar que impulsiona, retroalimenta e, ao mesmo tempo, 

é impulsionado pelo empenho dessa família no cuidado, na atenção e no carinho dedicados à 

criança. Em linhas gerais, trata-se de uma menina cuja família luta, incansavelmente, em meio 
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a muitos outros fatores, por seu tratamento multidisciplinar, por sua permanência na escola, por 

sua participação em diversas esferas da sociedade marcadas pelo brincar, passear, festejar. 

Trata-se, portanto, de um núcleo familiar que compartilha, junto à realidade social que a 

circunda, grandes doses do afeto e cuidado nutrido e dedicado à Leila, bem como manifesta o 

entusiasmo, aparentemente incansável, pela presença dela em suas vidas. Esse percurso nos 

permite conjecturar sobre a existência de duas perspectivas que parecem se complementar: a) 

de um lado, uma tradição cultural que tem todo um histórico de interpretação da deficiência e 

de doenças crônicas e graves sob o crivo de práticas assistencialistas. Assim, essa criança, com 

todas as marcas sob seu corpo, do impacto de uma doença tão grave, tão magrinha, privada de 

se movimentar como a maior parte das crianças talvez gere certa comoção por onde circula; b) 

de outro lado, há o imbricamento de pessoas que convivem com Leila e seus pais, partilhando 

de desafios no campo material, entrelaçados, de certo modo, em uma rede afetuosa, as quais 

buscam contribuir, dentro de suas possibilidades, para que as necessidades, os desejos e, em 

certa medida, os direitos, dessa criança sejam atendidos. 

Em relação a esse primeiro aspecto, isto é, a essa dimensão caritativa, parece-nos válido 

partilhar o registro de uma cena ocorrida em um dia de festa, na escola, mais especificamente 

quando Janaína e Leila estavam cruzando o portão da escola para irem embora. 

Leila passou todo o período da festa na cadeira de rodas da escola. Estava linda 

como sempre. Trajava calça legging preta com uma estampa, em tamanho médio, do 

rosto da personagem Minie, nas laterais, mais precisamente próximas à altura do 

joelho; além disso, tal peça continha vários lacinhos e o nome Minie estampados em 

cor rosa por toda parte da vestimenta. Ela usava, também, uma jaqueta puffer (tecido 

mais acolchoado, muito macio) em um tom rosa bastante vívido, combinando 

perfeitamente com o tom rosa das estampas na calça preta. Em seus pés, estava um 

par de tênis branco com estampas pequeninas de estrelinhas em um tom de dourado 

bem clarinho. No centro de cada um dos pares, havia também uma nuvem branca, em 

relevo, com um rostinho desenhado. Nesse rosto, se viam os olhinhos fechados, a boca 

e as bochechas rosadas, bem como um lacinho rosa no canto esquerdo, representando, 

assim, a “cabeça” da nuvem. Por fim, Leila também fazia uso de um laço no seu 

cabelo, com cor de base rosa claro, com delicadas estampas (florzinhas, pássaros e 

pequenos trechos em xadrez, em tons claros de azul e bege), bem como de uma 

pulseira de neon verde. 

A última atividade da qual ela quis participar antes de ir embora foi a pintura no 

rosto, momento em que ela pediu para desenharem o símbolo da Mulher Maravilha, 

em sua testa. Apesar de absolutamente linda e semi-mascarada, Leila estava bastante 

debilitada fisicamente. Seu semblante parecia revelar certo cansaço. Seu olhar parecia 

um tanto perdido e ela parecia ainda mais magra. Hoje, marcava-se o retorno dela à 

escola após mais de 2 meses hospitalizada. 

Ao anunciarem que iam embora, me ofereci para acompanhar Leila e Janaína até 

o portão da entrada principal da escola. Assim, além de partilhar da companhia delas 

mais um pouquinho, a mãe da menina não precisaria voltar para entregar a cadeira de 

rodas da escola. Ao cruzarmos a saída, havia um vendedor de algodão doce na porta 
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da escola. Era um rapaz negro, jovem, deveria ter uns 20 e poucos anos. Assim que 

Janaína pegou Leila no colo, ele veio em nossa direção estendendo o algodão doce e, 

olhando para Leila, disse: “Toma, pode pegar”. 

O semblante do rapaz parecia carregar um tom de piedade, dó. Talvez, essa tenha 

sido sua reação ao ver uma criança tão nova, tão magrinha, tão supostamente frágil 

em uma cadeira de rodas. Seu ímpeto me pareceu muito sincero, isto é, tive a 

impressão de que realmente ele não estava querendo angariar uma venda oferecendo 

o algodão doce diretamente para a Leila, mas que sua intenção era doar. Foi tudo 

muito rápido, ele viu a criança, seu semblante pareceu anunciar piedade daquela 

situação e, prontamente, foi em sua direção. No entanto, até então, eu nunca havia 

visto um olhar tão sério da parte de Janaína. Como resposta imediata ao rapaz, ela 

fechou o semblante na hora e disse, em tom muito firme: “Não obrigada, nós não 

queremos”. O rapaz, por outro lado, um tanto desconcertado, insistiu “Moça, eu não 

estou querendo cobrar, eu quero dar um algodão doce pra ela”. Leila apenas 

acompanhou em silêncio. Seu olhar aparentemente um pouco desanimado e/ou 

cansado, se voltava ao vendedor e ao algodão doce. Alguns segundos de tensão se 

seguiram: Janaína, de um lado, parecia bastante desconfortável com a situação, 

negava a oferta e chegou a dizer que não era uma questão de dinheiro, é que elas não 

queriam. O rapaz, que parecia cada vez mais sem graça, insistia que queria dar o 

algodão doce, que era um presente. No fim das contas, Janaína, apesar de todas as 

negativas, inclui Leila na tomada de decisões, pergunta se a filha quer. A menina 

responde com um balacinho afirmativo da cabeça e recebe o algodão doce das mãos 

do rapaz. Elas agradecem. O rapaz se despede com um “Tchau, vão com Deus”, ao 

que Janaína responde com um “tchau, fica com Deus” e Leila com um aceno com a 

mão esquerda. (Diário de Campo, 8 nov. 2019) 

 

Esse episódio parece significativo da hipótese de que a presença de Leila, muitas vezes, 

pode ser compreendida como disparadora de emoções movidas pela comiseração. Nesse 

sentido, cabe indagar o que haveria de diferente, de singular em Leila, frente às demais crianças 

da escola, para que despertasse, no rapaz que estava vendendo algodão doce na porta daquela 

instituição, o desejo de doar um de seus produtos. A nosso ver, tal ação diz respeito a uma 

conjuntura mais ampla de representações sobre a deficiência, aspecto que buscamos pontuar 

anteriormente neste texto e que remete, de modo geral, a uma forma de conceber a deficiência 

e a enfermidade grave como algo que demanda carinho, atenção, cuidado, mas, tudo sob o crivo 

da pena.  

Uma camada a mais a ser considerada é que essa venda de algodão doce se dava na porta 

de uma escola, em uma região periférica, de maneira que muitas das crianças e seus familiares 

ali presentes provavelmente até desejariam tal produto, mas não necessariamente teriam 

condições de adquiri-lo. Nessa perspectiva, parece-nos válido pontuar que Leila, embora 

partilhe desse cenário mais amplo de desigualdade social que perpassa as condições do público-

alvo da EPG Marielle Franco, sem dúvidas, era a criança mais “produzida” naquela festa, a 

menina que, naquele momento, se apresentava como a possível detentora de mais recursos 
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materiais daquele grupo, haja vista suas roupas novas e seus acessórios. Logo, partimos da 

hipótese de que o empenho do rapaz em doar-lhe algodão doce seguramente não seria por uma 

identificação dela como uma criança muito pobre, com fome ou desejo de comer algo que, 

supostamente, sua mãe não poderia comprar. 

A seleção desse excerto, bem como o compartilhar dessa síntese, ora empreendida, tem 

como principal motivo colocar em cena, por um lado, aquilo que estamos interpretando como 

a posição de Janaína, uma mulher empenhada em fazer com que sua filha circule pelos espaços 

que as outras crianças circulam e possa ser notada por sua participação, sua beleza, suas roupas, 

seus acessórios, enfim, pelo que ela tem e não pelas marcas da deficiência e enfermidade. No 

entanto, apesar de todo esse movimento, a conjuntura em que tanto essa criança quanto sua 

família estão imersas é um mais ampla, sendo tributária, por conseguinte, também de outras 

formas pelas quais Leila, com sua deficiência, com seus traços físicos e sua condição clínica é 

vista. 

Partindo dessa perspectiva, o desconforto de Janaína em relação à doação do algodão 

doce nos pareceu uma tentativa de resposta a uma situação imediata que, muito provavelmente, 

deve ser bastante costumeira em seu cotidiano, isto é, a do enfrentamento de atitudes que 

colocam Leila como digna de pena. Tal fator, a partir de uma leitura inspirada pelo legado 

vigotskiano, pode ser interpretado como indício da redução da posição social dessa criança em 

função de sua deficiência. Em outras palavras, esse conjunto de ponderações coloca em cena 

um aspecto bastante significativo debatido por Vigotski acerca da compreensão da deficiência, 

isto é, do fato de que a pessoa não sente diretamente sua deficiência, mas percebe as 

dificuldades concretas/sociais que derivam dela. Tal aspecto, por sua vez, se sustenta no 

entendimento de que a deficiência se realiza como desvio psicossocial, por meio de uma espécie 

de redução da posição social da pessoa (VIGOTSKI, 1997, p. 18-19). 

No exemplo específico ora compartilhado, direcionamos nosso olhar para a reação de 

Janaína, compreendendo-a como quem assume um papel mediador de grande relevância no 

percurso formativo de Leila. Expandindo um tanto mais as conjecturas sobre os pais dessa 

criança, parece-nos válido ressaltar que, contrariando representações que frequentemente são 

compartilhadas na sociedade por meio do senso comum, Janaína e Carlos, que são jovens, 

pobres, moradores de uma comunidade e não tiveram a oportunidade de seguir os estudos após 

a conclusão do Ensino Médio, são grandes defensores de sua matrícula na escola e lutam, 

constantemente, para que sua filha, diagnosticada com uma doença crônica, até o momento sem 

cura, apresentando, desde bebê, uma condição clínica bastante adversa – demandando, 

inclusive, períodos expressivos de internação hospitalar – e com uma deficiência física, não 



59 

 

apenas frequente a escola, mas seja vista, ouvida e incentivada como compreendem que as 

demais crianças o são. Em outras palavras, parece-nos que cabe a interpretação de que eles 

enfrentam estigmas e dificuldades nas mais diversas searas colocando Leila em evidência e 

buscando enfrentar, dentro das suas possibilidades, os efeitos perversos de práticas que tendem 

a reverberar na redução da posição social dessa criança em função de sua deficiência e 

enfermidade. 

Do diálogo inicialmente travado com Janaína, duas passagens se destacam como 

paradigmáticas em relação à busca dessa família para que Leila seja tratada como seus pares: 

( ) eu falo que ela é igual às outras crianças, ela tá aqui pra fazer o que as outras 

crianças fazem. Ela usa cadeira de rodas, mas ela pode tudo, pode brincar, pode ir pra 

todos os lugares da escola, pode aprender, ela pode fazer tudo o que os outros fazem. 

Não tem uma diferença.  

( ) Ela pode brincar no parquinho, ela não tem nenhuma restrição. Eu levo ela pra 

brincar no parque, no Bosque Maia. Eu seguro ela, ela vai em todos os brinquedos. 

Tem que segurar, mas ela vai e ela gosta. Balanço, escorregador, gangorra, ela vai em 

tudo. Eu levo ela no parquinho do shopping também. Eu brinco em tudo com ela. Dá 

pra tirar ela da cadeira de rodas e colocar ela sentadinha nos brinquedos. Em alguns 

ela fica no colo, no outro é só segurar ela. E ela não tem medo, viu?! Ela gosta muito 

de brincar. Aqui eu acho que as professoras têm medo dela se machucar, mas não 

machuca não, só que tem que segurar, né? Porque ela não tem força, ela não fica em 

pé sozinha, mas se segurar ela fica. (Janaína, 27 nov. 2018) 

 

Essa forma de compreender e apresentar Leila ao mundo é salutar para a participação e 

imersão dessa criança em diversos cenários que formam parte do cotidiano, de forma geral, das 

crianças na contemporaneidade. A recorrência da expressão “ela pode”, manifesta por Janaína, 

por exemplo, nos excertos “ela pode tudo, pode brincar, pode ir pra todos os lugares da escola, 

pode aprender, ela pode fazer tudo o que os outros fazem, pode brincar no parquinho”, somada 

aos exemplos descritos, no sentido de evidenciar possibilidades concretas da participação de 

Leila em diversos ambientes, apontam também para a importância da presença de uma pessoa 

que assuma um papel de mediador. 

Ao trazer à tona a questão da mediação do outro como um princípio fundamental para a 

participação efetiva de Leila em cenários que são considerados parte do cotidiano das crianças, 

dois aspectos merecem destaque. De um lado, podemos considerar a mediação calcada no 

emprego de instrumentos, isto é, a partir do acúmulo de repertório produzido pela humanidade 

nos diversos âmbitos da ciência, com repercussão direta na esfera da acessibilidade, a qual se 

consolida por meio da materialização de condições que garantam o usufruto e o livre trânsito 

pelos espaços e pelas instituições que formam parte da sociedade. Exemplo disso seria a criação 

de cadeira de rodas motorizada, a proposição do desenho universal, entre tantos outros recursos. 
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Levando em conta esses aspectos centrados na ampla gama de recursos já produzida pela 

humanidade nesse terreno, nenhum desafio no campo da acessibilidade deveria se manter 

vigente e muito menos ser impeditivo para Leila ou qualquer outra criança se deslocar pelo 

mundo, brincar, frequentar e interagir com seus pares e com adultos, nos diversos ambientes 

presentes na sociedade, independente de sua condição financeira, o que, conforme pontuamos, 

tem se apresentado como uma utopia em uma sociedade calcada na desigualdade social, na 

divisão de classes e no fetichismo da mercadoria. 

Diante dos desafios ora elencados, Janaína nos apresenta uma gama de ajustes possíveis 

para consolidar formas de participação efetiva de sua filha em atividades da vida cotidiana das 

crianças e que são também centrais no cotidiano da educação infantil, tais como o brincar e 

usufruir de espaços variados, aspectos que, conforme ela descreve, dependem da presença ativa 

e partícipe de um adulto mediando o processo. Assim, as estratégias empreendidas por Janaína 

nos permitem conjecturar sobre dois aspectos fundamentais, isto é, a própria questão do outro 

social, mais especificamente, da experiência humana que, de maneira ampla, se consolida a 

partir da mediação do outro e que, no caso da criança com deficiência física, atrela-se 

fortemente à esfera que envolve o cuidado. E, mais que isso, há que se considerar a mediação 

também sobre o prisma da propulsão do próprio desenvolvimento da criança, aspecto 

primorosamente sintetizado por Pino (2000), a partir do legado vigotskiano: 

Quanto ao envolvimento do outro nas relações sociais, a posição de Vigotski é 

muito clara. Ele afirma repetidas vezes o papel do outro na constituição cultural do 

homem. “Nós nos tornamos nós mesmos através dos outros”, diz ele repetidas vezes, 

vendo neste princípio a essência do processo de desenvolvimento cultural na sua 

forma puramente lógica. Não se trata de fazer do outro um simples mediador 

instrumental, particularmente no caso da criança cujo desenvolvimento estaria 

irremediavelmente comprometido sem a presença prestimosa e a ajuda constante do 

outro. A mediação do outro tem um sentido muito mais profundo, fazendo dele a 

condição desse desenvolvimento. (PINO, 2000, p. 65) 

 

Essa ponderação, que reforça o entendimento da mediação como condição de 

desenvolvimento, é assumida como central nesta investigação, de modo que contribui para a 

reflexão sobre o papel assumido pelos pais de Leila, isto é, pelo empenho que eles têm em 

colocar a filha no rol de atividades e espaços comumente usufruídos por crianças de uma forma 

mais geral (escola, parques, parquinhos etc.). Nesse sentido, o modo como eles concebem o 

papel da escola e o quanto defendem que os lugares a serem ocupados por Leila devem ser os 

mesmos que aqueles frequentados pelas demais crianças se coloca como um ingrediente 

significativo em favor da constituição e da percepção de Leila em relação ao seu entorno e a si 

mesma. Em outras palavras, essa postura ativa, persistente no cuidado e cheia de afeto por Leila 
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somada às consequências da imersão dessa criança nos diferentes cenários sociais é uma 

ferramenta que carrega a possibilidade de potencializar seu desenvolvimento, a relação dessa 

criança consigo mesma e com as pessoas à sua volta. 

Buscando aprofundar um pouco mais essas considerações, recorremos, novamente, às 

contribuições elucidativas empreendidas por Pino (2000): 

[...] o que é internalizado das relações sociais não são as relações materiais, mas a 

significação que elas têm para as pessoas. Significação que emerge na própria relação. 

Dizer que o que é internalizado é a significação dessas relações equivale a dizer que 

o que é internalizado é a significação que o outro da relação tem para o eu; o que, no 

movimento dialético da relação, dá ao eu as coordenadas para saber quem é ele, que 

posição social ocupa e o que se espera dele. Dito de outra forma, é pelo outro que o 

eu se constitui em um ser social com sua subjetividade. Se o que internalizamos das 

relações sociais é a significação que o outro da relação tem para o eu, esta significação 

vem através desse mesmo outro. O outro passa a ser assim, ao mesmo tempo, objeto 

e agente do processo de internalização, ou seja, o que é internalizado e o mediador 

que possibilita a internalização. Esse pode ser o sentido de outra das afirmações de 

Vigotski: “eu me relaciono comigo mesmo como as pessoas se relacionam comigo” 

(PINO, 2000, p. 66-67, grifos do autor). 

 

Acreditamos que, além de tudo isso, a presença de Leila e de seus pais nos diferentes 

espaços, seja empreendendo solicitações vinculadas aos seus direitos (busca de diagnóstico e 

tratamento, matrícula na escola etc.), seja argumentando ou orientando sob seus limites e 

possibilidades, é uma via de mão dupla, isto é, ao mesmo tempo em que essa coletividade incide 

sobre essa criança e, por conseguinte, também, sobre sua família, Leila e sua família também 

incidem sobre ela. 

Complementando esse conjunto de reflexões, parece-nos fundamental colocar em 

evidência a dimensão do cuidado como uma categoria chave para o entendimento das 

singularidades de Leila, bem como para sua acolhida nos diversos ambientes e para a 

potencialização de experiências em favor de seu desenvolvimento. Assim, em um primeiro 

momento, partilhamos da noção de que é imprescindível que toda criança conte com a presença, 

com os cuidados e com a mediação de adultos não apenas para sua inserção no mundo, para 

apropriação da cultura, o que é importantíssimo e coaduna com o que buscamos enfatizar neste 

capítulo, mas para sua própria sobrevivência, uma vez, que conforme destaca Pino (2005), ao 

dissertar sobre a “insuficiência do nascer humano”, 

A fragilidade do bebê humano no momento de nascer e a sua insuficiência para 

sobreviver por conta própria fazem dele, efetivamente, o mais indefeso dos 

mamíferos. Durante muito tempo – bem mais que aquele que as crias de animais mais 

próximos do ser humano precisam para adquirir sua autonomia -, a sobrevivência do 

bebê humano depende totalmente da solidariedade dos seus semelhantes, em 

particular dos pais. Muitas semanas deverão transcorrer antes de ele ser capaz de 
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articular movimentos com os braços para atingir objetos próximos. Longos meses 

serão necessários para que atinja uma relativa autonomia de movimento para cortar o 

espaço e aproximar-se com as próprias pernas dos objetos que o circundam. Enfim, 

vários anos deverão passar antes que ele consiga realizar com um mínimo de destreza 

as principais funções motoras (correr, saltar, subir, descer escadas, manipular objetos 

etc.). (PINO, 2005, p. 43) 

As ponderações empreendidas por Pino (2005) são de grande valia para 

compreendermos a ampla gama de limites que marca a espécie humana, não apenas no ingresso 

imediato à vida, mas na sequência desse evento, perpassando a condição de bebê e tantos anos 

ao longo da infância. Seus apontamentos vão sinalizando, paulatinamente, uma esfera de maior 

participação e autonomia das crianças, algo que vai se constituindo, ganhando vida aos poucos 

a partir da articulação, síntese entre as condições biológicas e a imersão da criança na cultura. 

No caso específico de Leila, no entanto, algumas premissas rumo à conquista dessa autonomia 

no âmbito do desenvolvimento das funções motoras, como andar, correr, saltar, subir, descer 

escadas, bem como em outras tantas esferas, como alimentar-se, fazer sua higiene pessoal, por 

exemplo, passam a ser ressignificadas, isto é, só tem condições de se materializar, ao longo da 

vida e não apenas na infância, a partir da mediação via suporte instrumental, como é caso, por 

exemplo, do emprego de tecnologia assistiva e, muitas vezes, também pela intervenção direta 

de outra(s) pessoa(s) que assume(m) uma dimensão de cuidado que precisa ser considerada a 

partir de uma escala permanente.  

O fato é que nos parece plausível levar em conta que, da mesma maneira que Pino (2005) 

nos convida a refletir sobre essa seara que envolve a dependência do bebê e da criança, devemos 

considerar outras dimensões da condição humana que, de forma geral, também apontam para a 

centralidade da interdependência e do cuidado. Exemplos disso estariam relacionados a outras 

etapas da vida, como a velhice, uma vez que o avanço significativo da idade costuma vir 

associado à perda de funções, ao enfrentamento de enfermidades diversas que, muitas vezes, 

imprimem sequelas em variados campos, bem como à ampliação dos índices de deficiência por 

meio da modalidade adquirida nesse público-alvo. Outra situação a ser mencionada remete aos 

casos de pessoas que, independentemente da idade, seja em função de um determinado 

diagnóstico ou por conta do grau acentuado de certa deficiência também demandam cuidados 

variados e permanentes. 

Destarte, o que buscamos colocar em evidência é uma compreensão sobre a própria 

condição humana como condição de interdependência, conforme apregoa Diniz (2007) ao 

discorrer sobre essa temática e revisitar algumas das diferentes contribuições que vêm se 
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somando para a ampliação do debate acerca da temática deficiência. Nesse ínterim, a autora 

apregoa que: 

A proposta feminista do cuidado diz respeito a relações assimétricas extremas, 

como é o caso da atenção aos deficientes graves. Erroneamente supõe-se que o vínculo 

estabelecido pelo cuidado seja sempre temporário: há pessoas que necessitam do 

cuidado como condição de sobrevivência. Por isso, ele é uma demanda de justiça 

fundamental. (DINIZ, 2007, p. 70) 

Assim, parece-nos plausível ponderar que a almejada eliminação de barreiras de todas 

as ordens, isto é, arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas, atitudinais, no campo dos 

transportes, bem como no âmbito das comunicações e informação, embora indiscutivelmente 

fundamentais para a garantia da independência e autonomia, não são suficientes para suprir as 

demandas advindas de todas as possíveis singularidades que perpassam a condição humana. 

Nessa perspectiva, considerando as especificidades das condições de Leila, por exemplo, 

colocamos em destaque que a emergência do cuidado, ao longo de diferentes momentos da sua 

vida, tende a se apresentar como uma condição essencial. 

Sem a pretensão de esgotar esses apontamentos que envolvem o campo do cuidado e da 

mediação, aspectos que, inclusive, serão retomados em outros tópicos desta tese, procuramos 

colocar em evidência, neste subitem, uma breve apresentação dos pais de Leila intentando 

avançar na reflexão sobre as condições concretas de vida dessa criança e sobre particularidades 

do seu meio. O intuito deste exercício, que se expande a partir do próximo subtópico, destinado 

a apresentar a escola de Leila e alguns dos principais sujeitos envolvidos no cotidiano dessa 

criança, remete à tentativa de avançar na compreensão sobre o papel da coletividade em seu 

desenvolvimento. 

2.3 Escola Marielle Franco 

A Escola Vereadora Marielle Franco, fundada no ano de 1981, é uma instituição 

localizada na periferia de Guarulhos, que faz fronteira, à sua direita, com uma grande avenida, 

marcada pela presença de comércios e residências e, à esquerda, com uma comunidade de 

médio porte. Seu público-alvo são alunos da Educação Infantil, mais precisamente do ciclo II 

– estágio I e II, e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Quando adentramos 

aquele espaço, a escola contava com 1100 crianças matriculadas e distribuídas da seguinte 

maneira: 347 na educação infantil e 753 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os turnos de 

funcionamento da instituição, por sua vez, eram divididos em período da manhã (das 7h às 11h), 

intermediário (das 11h às 15h) e vespertino (das 15h às 19h). 
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Levando-se em conta as turmas de educação infantil, a instituição contava com quatro 

matrículas de crianças registradas no censo escolar como público-alvo da educação especial, no 

ano de 2019, período letivo em que se deu a maior parte de nossa imersão em campo naquele 

ambiente. Assim, além de Leila, no turno intermediário, fazia-se presente Manoel, com 

diagnóstico de transtorno do espectro autista, também matriculado no Estágio II, pertencente à 

turma da professora Alice, bem como Violeta, com diagnóstico de paralisia cerebral, e Mário, 

com síndrome de Down, esses dois últimos matriculados no período da manhã. 

Do primeiro ao último dia em que estivemos presentes naquela instituição, deparamo-

nos com um ambiente atravessado por uma limpeza impecável em todas as suas dependências, 

em todos os equipamentos e materiais. Após cada atividade que as crianças realizavam, tais 

como refeições, rotinas de escovação dos dentes, brincadeiras em espaços diversos, os locais 

eram rigorosamente limpos. As salas de aula eram higienizadas nos períodos de troca de turno 

ou mesmo ao término de algumas atividades, caso ocorresse evento em que se concentrassem 

restos de materiais ou sujidades no ambiente. Nesse último caso, no grupo da professora Nise, 

os funcionários da limpeza eram chamados pela própria docente ou por alguma criança que 

estivesse assumindo o posto de ajudante do dia. 

No momento de saída e entrada nas aulas, a movimentação de pais e responsáveis, bem 

como de profissionais cuja atribuição era cuidar do transporte das crianças era muito grande. 

No corredor da entrada principal da escola, em muitos momentos, todos quase se encostavam. 

Várias filas eram criadas e trilhadas de forma "espontânea" por aqueles que adentravam e saíam 

da escola. Nesse cenário, não era raro ver vários adultos sendo acompanhados por outras 

crianças e, muitas vezes, também por seus animais de estimação, mais precisamente cachorros, 

que encontravam meios para circular com tranquilidade pelos espaços da escola, apesar da 

ampla quantidade de pessoas se deslocando naquele ambiente. 

No meio de tanta movimentação, o predomínio do cheiro que atravessava a escola, como 

um todo, era perpassado tanto pelo resultado da limpeza frequente de seus ambientes – havia 

uma fragrância vinda muito provavelmente do sabão em pó ou algo do gênero, pois o cheiro, 

que invadia espaços, como corredores, pátio e banheiros, era mais intenso quando o chão estava 

sendo ensaboado – quanto por um aroma muito gostoso que emanava da cozinha. Cabe 

mencionar que todas as crianças matriculadas recebiam um lanche (café da manhã ou da tarde) 

e uma refeição principal (almoço ou jantar), a depender de seu turno na escola. Isso repercute 

no fato de que as refeições eram produzidas de modo praticamente ininterrupto; quando a oferta 

de uma determinada refeição era encerrada, a outra já estava sendo produzida. Logo, era usual 

tomar o café da manhã, já sentindo o aroma do almoço em preparo e assim sucessivamente. 



65 

 

A estrutura da escola, considerando as áreas coletivas usufruídas pelas crianças para 

além das salas de referência, envolve um pátio, uma quadra de esportes e um parque de 

diversões, ambos cobertos, e outro parque ao ar livre, além de uma brinquedoteca, uma sala de 

vídeo, um refeitório, uma pia coletiva, banheiros divididos segundo o gênero das crianças e um 

espaço com área verde. 

Em linhas gerais, a partir da observação de um conjunto amplo de situações envolvendo 

tanto as crianças quanto seus familiares, parece válido pontuar a impressão de que aquela escola 

se insere no bairro como um espaço acolhedor e uma fonte de lazer. Mais que isso, aquele 

ambiente bonito, colorido, frequentemente enfeitado contrasta com a precariedade manifesta 

não apenas na própria rua em que está situado e nas edificações à sua volta, mas naquele bairro 

como um todo, região que não contava com outros aparatos públicos para cultura, lazer e 

esporte. 

Exemplos de como a escola se abria à comunidade puderam ser constatados desde os 

primeiros momentos de nossa imersão em campo, como revelam alguns excertos do Diário de 

Campo. 

Hoje foi o primeiro dia que visitei a EPG Marielle Franco. Enquanto aguardava 

para ser atendida pela diretora Bertha, fiquei sentada em um banco posicionado 

próximo à entrada principal da escola, mais especificamente na sua lateral esquerda, 

a partir da perspectiva de quem adentra tal espaço. Dali, pude notar uma entrada 

impecavelmente limpa, as paredes pintadas de branco e azul claro, bem como as 

grades do portão, em cor vermelha, ambos em excelente estado de pintura, limpeza e 

conservação. Alguns detalhes me chamaram a atenção, como a presença de vasos de 

plantas na área externa, localizados próximos à parede que ficava do outro lado (em 

frente) ao banco em que eu estava. Enquanto buscava observar cada detalhe, percebi 

a aproximação animada de um grupo de mulheres que, aos poucos, foi adentrando a 

escola. Elas passaram por mim distribuindo sorrisos e bom dia. Poucos minutos 

depois, paulatinamente, uma ou outra mulher foi entrando no ambiente; dessa vez, 

pareciam um pouco esbaforidas, mas repetiam o mesmo mote dos cumprimentos ao 

passarem por mim. No total, creio que formaram um grupo em torno de 10 a 12 

pessoas. Trajavam roupas que comumente são utilizadas em atividades físicas, como 

tênis, camisetas, tops, bermudas e/ou calças tipo legging. Seus semblantes indicavam 

idades variadas, mas o eixo comum era esse recorte de gênero e o fato de todas serem 

adultas, embora algumas fossem mais jovens e outras mais velhas. Muitas delas, 

apesar do sorriso no rosto, pareciam revelar um semblante, de certo modo, um pouco 

sofrido. Mais tarde, soube que elas se dirigiam à quadra e que se tratava de uma 

atividade de ginástica voltada à comunidade. (Diário de Campo, 13 nov. 2018) 

Minha imersão em campo coincidiu com a época de fim de ano, de modo que a 

escola estava toda decorada com vários enfeites natalinos. Nesse cenário, pude 

observar que em cada uma das salas de referência da educação infantil havia uma 

árvore de Natal com pisca-pisca, além de outros enfeites temáticos, como presentinhos 

e bolinhas coloridas, Papais-Noéis, entre outros adereços. Ainda, assim, pude perceber 

essa decoração como uma atividade em processo e tive a oportunidade de participar 
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de ações, junto à professora Rosa e às crianças, relacionadas a enfeitar a sala de 

referência da turma de Leila. 

Era visível a empolgação das crianças, ora mostrando-se animadas, com os 

ambientes já decorados, ora buscando me auxiliar, quando fui envolvida pela 

professora Rosa na tarefa de decorar a porta da sala de referência com pequenos 

enfeitinhos em formato de presentes. (Diário de Campo, 3 dez. 2018) 

6h48: Assim que me aproximo do portão da entrada principal, que estava fechado, 

vejo uma mulher e uma adolescente que, posteriormente, soube serem mãe e filha. 

Percebo que estão bem arrumadas e maquiadas (batom, sombra, máscara de cílios). 

Ao me ver, perguntam, um pouco apreensivas, se é hoje mesmo o dia da festa, pois 

estão achando estranho só estarem elas ali. Também achei estranho, mas imaginei que 

a entrada dos familiares e demais membros da comunidade poderia ser pela quadra 

ou, talvez, em outro horário. O fato é que havia uma movimentação na escola, mas no 

sentido dos pais deixarem as crianças ali (o que acontecia pela entrada da quadra) e 

não de ficarem aguardando, como era o caso delas. Em poucos segundos, veio um 

funcionário abrir o portão da entrada principal (por onde se tem acesso direto à 

secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala dos professores e ao corredor onde 

ficam as crianças consideradas do grupo de inclusão, junto às estagiárias de 

Pedagogia) e aproveitamos para questioná-lo sobre a festa. Ele explica que não é uma 

festa aberta às famílias, é uma atividade voltada apenas às crianças. Elas se entreolham 

e a expressão estampada em seus rostos parece ser uma amostra do tamanho do 

desapontamento das duas. Isso me deixa arrasada. Lamento, comento que eu também 

não sabia, mas que, como já estamos no fim do ano, provavelmente está chegando a 

data da festa que será aberta à participação de todos. Elas concordam sem nenhuma 

empolgação e nos despedimos. (Diário de Campo, 7 dez. 2018) 

Ao voltar das férias de julho, percebi que todos os espaços da escola haviam sido 

pintados. A sala de referência, por exemplo, que desde o ingresso na escola já me 

parecia linda, ganhou novas cores e cortinas após tal recesso. Comentei com a 

professora Nise e com as crianças que a sala, que já era muito bonita, ficou 

maravilhosa com a nova pintura e cortina. Muitas crianças também comentaram isso, 

concordando. Paulo, por exemplo, ao meu lado, comentou: “Foi a primeira coisa que 

eu reparei quando a gente veio pra escola de novo... Ficou muito legal assim”. (Diário 

de Campo, 9 ago. 2019) 

 

Esse conjunto de registros, composto em diferentes momentos da imersão em campo, 

foi selecionado com o intuito de revelar uma percepção que foi sendo construída ao longo da 

pesquisa, isto é, a da EPG Marielle Franco como um espaço que realmente busca envolver a 

comunidade em seu cotidiano. A aula de ginástica frequentada pelas mulheres do bairro, o fato 

dessa instituição estar sempre enfeitada12 e isso ser algo consolidado, também, por meio do 

envolvimento e da participação direta das crianças, que, em muitos momentos, celebram a 

                                                 

 

12 No excerto transcrito, foi evidenciada a questão da decoração natalina, no entanto, é válido pontuar que 

ao longo de todo ano letivo a escola sempre esteve enfeitada, ora o tema em questão estava centrado em datas 

festivas, ora se exibiam produções empreendidas pelas crianças e demais membros da comunidade, perpassando 

assuntos vinculados à feira de ciências, a projetos variados nos campos de alimentação saudável, autocuidado, 

inclusão e diversidade humana, entre muitos outros. 
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tessitura desses feitos, seriam exemplos disso. Ainda nesse sentido, merece destaque a questão 

dos calendários festivos. De uma forma geral, o modus operandi desenvolvido naquele espaço 

propicia que muitas das ações realizadas girem em torno de eventos e atividades de celebração, 

de modo que as crianças são envolvidas em tal atmosfera, contexto em que se planejam e 

executam ações variadas, como a produção e organização dos enfeites e outros materiais a 

serem expostos, o desenvolvimento de coreografias etc. Faz parte dessas experiências, também, 

a projeção de um porvir, a contagem de dias para a realização das festividades, situações que, 

seguramente, são compartilhadas pelas crianças junto ao seu grupo familiar. Aspectos que, a 

nosso ver, foram deflagradores, por exemplo, da situação registrada no excerto transcrito sobre 

a jovem mulher e sua filha adolescente que foram, animadas, para a escola, antes das 7h da 

manhã, a fim participar de um desses eventos, embora, naquela data específica, não se tratasse 

de uma festa aberta à comunidade. 

Se, por um lado, a dimensão de acolhida nos parece muito evidente, conforme buscamos 

destacar por meio dos exemplos transcritos, por outro, cabe pontuar que os processos de 

relacionamento entre escola-comunidade, assim como qualquer outra teia permeada pelas 

relações humanas, tecem-se em diversos movimentos e fluxos, ou seja, não são estanques e 

homogêneos, ganhando formas em meio a tensões e processos contraditórios. Assim, longe de 

propor uma idealização, seja da escola ou dessa parceria, ou de buscar julgar os dados com os 

quais nos deparamo, apoiamo-nos nos registros colhidos em campo a fim de colocar em 

evidência dimensões dessas relações que também se materializam de modo contraditório. 

Nessa perspectiva, dimensões do alcance, em termos de acolhida, da relação escola-

família seriam os exemplos ora compartilhados. Exemplos de desafios, por sua vez, podem ser 

vislumbrados quando conjecturamos sobre de que maneira a escola lida com a expectativa e a 

religiosidade das famílias frente à questão de determinadas comemorações, como é caso dos 

enfeites e festejos natalinos. Esse aspecto, sobre o qual não nos deteremos com afinco por não 

se tratar diretamente de nosso escopo nesta investigação, foi abordado diretamente em uma 

única circunstância durante a imersão em campo, quando a professora Rosa, em tom de 

desabafo, mencionou preocupação com a decoração de natal em curso naquele ambiente. Em 

tal contexto, ela narrou um episódio, vivido em outra instituição de ensino, situação em que 

familiares de várias crianças manifestaram sua insatisfação com a equipe gestora e com os 

docentes em razão do emprego de uma estrela usada como enfeite em uma árvore de Natal. 

Segundo Rosa, o argumento que as famílias trouxeram à tona foi que o objeto em si remetia a 

um símbolo religioso. A seu ver, como se tratavam de familiares evangélicos, tudo o que 

remetesse a imagens que fizessem alusão a símbolos presentes nos textos bíblicos seriam por 
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eles condenados. Partindo dessa linha de raciocínio, ela mostrava certa apreensão sobre a 

receptividade das famílias da EPG Marielle Franco. 

Outro exemplo que compreendemos como possíveis desafios na tessitura das relações 

escola-comunidade remete ao fato de que o portão daquela escola ficava efetivamente aberto 

apenas em horários e condições pré-determinadas (horário de entrada e saída das crianças, dias 

de festa aberta à comunidade) e, ainda assim, contava com a presença constante de um 

funcionário fazendo o controle de entrada e saída das pessoas que se aproximavam. Não é nosso 

intento nos aprofundarmos nessas nuances, apenas gostaríamos de pontuar o entendimento de 

que, por um lado, essa instituição assume um papel de acolhida à comunidade em que está 

inserida, porém, ao mesmo tempo, lança mão de estratégias variadas que revelam tensões 

manifestas na busca pelo controle em relação às suas dependências. Nesse ínterim, somam-se 

situações como o trancamento dos portões, por meio do uso de cadeado, em determinados 

horários, delimitando formas de trânsito entre os ambientes externos e internos, e o emprego de 

câmeras situadas nos limites entre esses dois ambientes. A justificativa para tal feito remete a 

situações relacionadas a tentativas de furto àquele espaço, fenômeno que, conforme buscamos 

assinalar, aponta para desafios no campo das relações entre escola e comunidade. 

Essas breves ponderações permitem, ainda, uma menção ao fato de que a própria história 

da escola – o que inclui sua configuração, arquitetura e seu modus operandi – tem sido objeto 

de diversas reflexões. Nesse sentido, a partir de diferentes perspectivas, a escola tem sido 

problematizada como um aparato de reprodução e manutenção de desigualdades sociais 

(ALTHUSSER, 1987; BOURDIEU, PASSERON, 2014), como um efetivo dispositivo de 

controle social (FOUCAULT, 2007), como um lócus que deve empreender rupturas em seu 

bojo em prol de uma transformação mais ampla não apenas de si mesma, mas da própria 

sociedade (SAVIANI, 1985; FREIRE, 1996; YOUNG, 2008), entre tantos outros possíveis 

exemplos. Levar em conta esses aspectos, ainda que o apresentemos de modo tão panorâmico, 

parece-nos válido para não se perder de vista que a materialização das relações escola-famíla 

na EPG Marielle Franco não pode ser compreendida como um fenômeno descolado da ideia de 

que essa instituição faz parte de uma teia muito mais ampla, remetendo à própria história das 

escolas e da educação, além de ter seu modus operandi atravessado também por algumas 

singularidades, as quais se manifestam na particularidade do seu endereço, do seu tempo de 

funcionamento, das diversas pessoas diretamente ligadas a ela, isto é, dos educadores e demais 

funcionários ali atuantes, das crianças nela matriculadas, de seus familiares e demais 

responsáveis, bem como dos moradores daquela região. 
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Nessa perspectiva, a história de cada escola, lócus de múltiplas vivências, tanto de 

adultos quanto de crianças, representa uma unidade fruto do encontro entre dimensões da 

história mais ampla dessa instituição e da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, de seu próprio 

curso, de sua singularidade. Assim, embora partilhe de um mesmo conjunto de referenciais 

nacionais que versam sobre educação infantil e sobre a educação em uma perspectiva inclusiva, 

ainda que faça parte de uma mesma rede de ensino, que conta com mais 149 instituições, a EPG 

Marielle Franco, como qualquer outra escola, tem sua história tecida no imbricamento entre 

essas dimensões micro e macro. Ao mesmo tempo em que é una, é parte do todo, é uma nuance 

da própria história da educação brasileira em movimento. 

O que faz com que determinada escola ou, de modo mais específico ainda, o que faz 

com que, dentro de uma mesma escola, as relações com a comunidade e/ou com as crianças 

assumam perspectivas e posicionamentos distintos, seja no movimento de acolhida, seja em 

relação à participação, é uma indagação que, de certa maneira, impulsiona nossa investigação, 

ou seja, ao adentrar a escola, direcionamos nosso olhar para as relações sociais ali estabelecidas. 

Dito de outro modo, refletir sobre o que faz com que a relação escola-comunidade se configure 

de uma determinada maneira, em um certo período, assim como as relações de ensino possam 

variar dentro de uma mesma instituição, considerando-se, por exemplo, diferentes turmas 

pertencentes no mesmo ano escolar e que formam parte de um mesmo público-alvo, contando 

com professores com a mesma habilitação, é algo que mobiliza, instiga nossa investigação. 

Assim, ao colocar em evidência interações, mediações e práticas sociais estabelecidas 

entre a EPG Marielle Franco e as famílias das crianças ali matriculadas, pudemos notar a 

posição hierárquica assumida pela instituição nesse vínculo, uma vez que é ela quem decide, 

por exemplo, o que deve ser festejado ou não e como isso pode ocorrer. Nosso intuito, uma vez 

mais, não é julgar as pessoas atuantes na escola, mas sim pontuar a presença de um movimento 

marcado pelo entrecruzar de expectativas diversas e a presença de possíveis tensões. 

As relações tecidas entre Nise e as famílias das crianças matriculadas em sua turma 

foram, de certa forma, captadas, nesta investigação, via situações bastante espontâneas, que se 

apresentavam cotidianamente. O fato da maioria das crianças ser levada e buscada pelos 

familiares garantia a aproximação entre a professora e familiares, pois os contatos eram 

estabelecidos quase que de modo diário. Apesar de se tratarem de diálogos breves, havia uma 

troca de informações frequente entre a docente e o responsável, geralmente, mãe, avó, tia ou 

irmãos mais velhos que vinham buscar as crianças na hora da saída. Era comum que os 

familiares perguntassem como a criança estava, isto é, revelassem sua preocupação com a 

imersão dos filhos naquele ambiente e vice-versa, ou seja, Nise também queria saber sobre 
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como a criança estava em casa, se estava tudo bem. Existia também um intercâmbio, via 

agendas, adotado por todos os envolvidos, mas utilizado com maior ênfase, principalmente, 

pelas famílias das crianças que faziam uso do transporte escolar. 

Nise estava sempre muito atenta à dinâmica familiar, sabia, por exemplo, um conjunto 

de informações sobre a família de cada criança, dados que eram compartilhados com ela, 

sobretudo, nas conversas na hora da entrada e saída. Exemplo disso, eram os casos em que as 

mães das crianças recentemente haviam tido bebês e casos de doença na família, temáticas a 

partir das quais ela tentava se debruçar, tecendo acolhidas às crianças, abrindo espaço, no dia a 

dia, para que elas conversassem sobre suas sensações e seus sentimentos a respeito do momento 

que estavam vivendo. Outro ponto bastante recorrente era a sua preocupação, compartilhada 

com o grupo, com o motivo das faltas das crianças. Sobre esse último fato, vale ressaltar que 

ela tinha o hábito de pedir para funcionários da secretaria ligarem para a casa dos alunos que 

haviam faltado, sobretudo se a falta fosse recorrente, a fim de saber se estava tudo bem com a 

criança. Assim que recebia uma devolutiva, ela comentava com as demais crianças o motivo da 

falta de determinado colega, fato que muitas vezes estava associado a questões de saúde, 

consultas médicas ou, mais raro, mas também presente, por motivos de visita a algum parente 

ou de realização de alguma viagem. Essa prática de identificar quem não estava presente e 

querer saber se estava tudo bem foi acolhida pelos alunos, tanto que, quando, porventura, Nise 

não checava o motivo das faltas de alguém, as próprias crianças indagavam, mobilizando, 

assim, a busca por informações. Cabe mencionar que Leila chegou a ficar afastada da escola 

por muitas semanas consecutivas, às vezes até por mais de um mês, e sua ausência era bastante 

comentada no grupo, aspecto que abordaremos mais adiante. 

Por hora, compartilhamos que havia uma rotina diária, manifesta logo na entrada das 

crianças na sala de referência, que contribuía para esse movimento de partilha entre o grupo em 

relação à percepção de quem estava ou não presente. 

Assim que entravam na sala, as crianças escolhiam em que mesa e cadeira se 

sentar. Essa escolha era diária, ou seja, as crianças não precisavam ocupar um lugar 

fixo e isso valia não apenas para o momento de chegada na escola; nesse sentido, caso 

quisessem trocar de lugar ao longo do próprio dia, desde que houvesse espaço livre (o 

que sempre ocorria), poderiam fazê-lo. 

Logo após escolherem seus lugares, as crianças retiravam a agenda da mochila, 

encaixavam suas alças nas costas da cadeira e, em seguida, colocavam a agenda na 

mesa da professora. Isso ocorria obedecendo à seguinte divisão: à esquerda, agendas 

das meninas, à direita, agendas dos meninos. 

Ao retornarem a seus postos, sentavam-se e, sob a regência e participação direta 

de Nise, cantavam a música Bom dia, amiguinhos, como vão? e realizavam uma prece 

de abertura, que não consistia em oração de uma religião específica, não era algo 

decorado, mas seguia, de certa forma, um modelo inicial apresentado pela professora. 
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Cabe mencionar que, a cada dia, uma criança diferente era encarregada de conduzir o 

grupo nessa atividade, ou seja, era quem elaborava e recitava a oração, em voz alta, 

sendo acompanhada por todos ali presentes, que repetiam cada um dos versos 

elaborados pelo colega. Por fim, havia uma contagem do número de crianças presentes 

no dia. Essa contagem era mediada pela professora Nise, que ia apontando, uma a 

uma, cada criança presente, as quais respondiam ao seu gesto pronunciando os 

números, em voz alta, em sequência. Nessa situação, uma criança era escolhida para 

anotar o número total de componentes presentes, bem como o número específico de 

meninos e meninas. Essa anotação ocorria na lousa, de modo que as crianças podiam 

não somente observar o registro do colega, mas contribuir, manifestando, em voz alta, 

suas hipóteses sobre como deveria ser a grafia de determinado número. 

Após essa contagem, era realizada uma comparação, enfatizando-se a presença 

maior ou menor de determinado grupo (meninos ou meninas). Geralmente, o grupo 

que tinha um maior número de participantes comemorava, como se se tratasse de uma 

disputa. Uma segunda reação remetia à observação de quem eram os colegas que não 

estavam presentes e, nesse caso, era frequente no grupo a partilha da preocupação do 

porquê será que não vieram, seguidos de comentários sobre o que perderiam por não 

estarem na escola naquele dia. (Diário de Campo, 19 fev. 2019) 

 

Em relação a essa rotina, gostaríamos de colocar em evidência a questão da contagem 

das crianças. Por um lado, havia toda uma questão envolvendo a oralidade, manifesta na 

sequência numérica, expressa em voz alta, sendo associada à quantidade de crianças presentes. 

Havia também a produção e observação do registro escrito. Nesse momento, além da mediação 

da professora, há que se ressaltar que várias estratégias eram criadas pelo grupo, de modo que, 

embora a cada dia uma determinada criança fosse escolhida para compor tal registro na lousa, 

era comum que o grupo se mobilizasse para compartilhar dicas pautadas em suas hipóteses 

sobre a grafia dos números. Exemplo disso é que no dia 19 de fevereiro estavam presentes 10 

meninas e 14 meninos. Quando Eduardo, a criança escolhida para compor tal registro, desenha 

o rostinho de uma menina – atividade que antecedia a grafia da quantidade de garotas presentes 

–, várias crianças gritam, ao mesmo tempo: “É o um e zero!”, “Eduardo, é o um e o zero!”. 

Quando ele desenha o rostinho de um menino para, ao seu lado, grafar a quantidade de garotos, 

muitos colegas gritam: “É o um e o quatro!”. 

Em outras situações, quando a criança selecionada para compor tal registro afirmava ter 

se esquecido da grafia de algum número, era comum ver os colegas responderem “É assim, ó!”, 

enquanto desenhavam determinado número no ar, com a ponta do indicador, buscando auxiliá-

la nessa tarefa. A observação e expansão de repertório das crianças também foram notadas 

quando elas começaram a comparar os blocos formados a partir da presença de agendas em 

cima da mesa, uma vez que tais objetos estavam divididos, conforme apontamos no excerto 

transcrito, entre o monte de agendas dos meninos e o monte das meninas. O primeiro momento 
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em que isso foi observado em campo ocorreu em 16 de abril, uma das datas em que Leila havia 

faltado. 

11h15: Percebo que durante a contagem total das crianças, Mário não tira os olhos 

da mesa de Nise. Antes que a contagem específica do número de meninos e meninas 

presentes fosse iniciada, ele afirma, em voz alta: 

“- Hoje tem mais meninas... Dá pra ver pelas agendas”. 

Nise e eu trocamos olhares e um breve sorriso. Interpreto isso como uma alegria 

compartilhada pela percepção e pelo insight de Mário. Em seguida, ela o parabeniza 

e chama a atenção das crianças para o fato observado. A maioria delas também já 

estava com os olhos fixos em cima da mesa, em resposta à observação inicial do 

colega. 

- Muito bem! Parabéns Mário! Vocês viram, crianças?! O Mário fez uma ótima 

observação! 

Ela caminha até sua mesa e encosta um dos montes de agenda no outro. Mário se 

levanta e também se aproxima da mesa da professora. Olhando os montes, que agora 

estão ainda mais próximos, aponta para eles e comenta: 

- Isso, é isso! Um tá grande... Tem mais menina, é o monte das meninas. 

Boa parte das meninas bate palma e comemora. 

Nise continua, dirigindo-se a todos: 

- Vocês viram? Um está mais alto que o outro, um tem mais agendas que o outro. 

Agora, vamos contar para comparar os números de cada grupo? 

As crianças concordam e é iniciada a contagem. (Diário de Campo, 16 abr. 2019) 

 

Esse fragmento, extraído das anotações em campo, é revelador do momento em que uma 

criança se antecipa no exercício de comparação, lançando mão de um recurso até então não 

empregado pela turma em relação a essa atividade, iniciativa que é prontamente acolhida por 

Nise e compartilhada com o grupo. Considerando não apenas essa passagem, mas o conjunto 

de elementos ora apresentados, parece-nos válido reforçar a articulação entre os saberes 

envolvidos nessa contagem diária e os sentidos atribuídos conjuntamente à presença e ausência 

das crianças. Assim, questões como sequência numérica, noção de quantidade, grafia de 

números, comparação entre maior e menor, mobilização de interações diversas entre as 

crianças, incidindo, inclusive, em situações em que elas buscam se ajudar, somam-se a uma 

experiência mais ampla, que é a de notar quem não está presente e refletir sobre isso. Tais 

ponderações comumente envolviam conjecturas sobre o motivo da ausência e sobre as 

atividades que as crianças que faltaram deixariam de participar, haja vista que Nise sempre 

mencionava, tanto no final do dia anterior, quanto no início da aula, as programações previstas 

para a jornada. O fato, conforme já mencionado, de Nise envolver funcionários da secretaria 

para contactar as famílias e compartilhar as informações colhidas por esses profissionais junto 

à turma e, mais que isso, o fato de as crianças também se anteciparem e cobrarem de Nise 



73 

 

notícias dos colegas, parece-nos um excelente exemplo de como a mobilização escola-família 

passa também a ser percebida e entretecida pela participação das próprias crianças. 

Nesse sentido, o exemplo da contagem das crianças, atividade presente na rotina diária 

da turma de Nise, no estágio II, que, conforme buscamos ressaltar, se desdobra em uma reflexão 

que vai muito além de explicitar o número de crianças presentes, parece-nos simbólico no 

sentido de que há muitos caminhos possíveis em prol do estabelecimento da confiança, da 

parceria, da sensação de pertencimento. Talvez mencionar que o funcionário da secretaria da 

escola entra em contato com a família possa soar como uma medida controladora, impositiva 

da instituição que, em tese, estaria assumindo um papel de cobrar e expor as famílias, no 

entanto, parece-nos válido registrar que não era nesse tom que as ligações ocorriam. Quiçá, 

algumas famílias até possam ter tido essa impressão, uma vez que o único caso cuja recepção a 

esses contatos acompanhamos, ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, foi o da família 

de Leila. De qualquer forma, a proposta de Nise e das crianças de buscar informações, bem 

como o tom das ligações feitas, revelavam nuances de que não vir à escola está associado a 

fazer falta no grupo, ter a ausência notada, inclusive, porque a criança deixaria de participar de 

atividades consideradas prazerosas pela turma. 

Ao colocar em destaque essa breve apresentação da EPG Marielle Franco, buscamos 

partilhar impressões colhidas sobre o meio em que Leila está inserida. Nesse ínterim, 

características mais gerais da escola, bem como das relações ali tecidas foram priorizadas com 

o intuito de servir de base para articulação de nossa reflexão, que parte da tese vigotskiana de 

que a ambiência social, a coletividade é fonte de desenvolvimento. Conforme temos procurado 

apontar, o meio em si, isto é, por si só, não garante o desenvolvimento, uma vez que este último 

está diretamente vinculado às formas de significação das relações sociais empreendidas por 

cada uma das pessoas envolvidas em tal conjuntura. Nessa perspectiva, o modo como cada um 

percebe, apreende, se apropria e internaliza o vivido é a base para a compreensão sobre como a 

cultura se torna constitutiva da natureza humana. 

Ainda a esse respeito, colocamos em evidência o conceito de situação social de 

desenvolvimento, que segundo Vygotski (1996, p. 264), “é o ponto de partida para todas as 

mudanças dinâmicas que se produzem no desenvolvimento durante o período de cada idade”. 

É válido pontuar que a menção ao período de idade não significa uma determinação fixa de 

idade biológica, mas remete a um esquema de periodização esboçado pelo pesquisador 

bielorrusso marcado pela ideia de que, em diferentes momentos da infância, diferentes 

processos dentro do marco do desenvolvimento estão em vias de se consolidar, isto é, estão em 

zona de desenvolvimento proximal/eminente. Assim, partindo de uma proposição dialética, 
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Vygotski (1996) alça a situação social de desenvolvimento como o eixo nuclear que coloca em 

evidência a singularidade desse processo, haja vista que cada situação é “totalmente peculiar, 

específica, única e irrepetível” (VYGOTSKI, 1996, p. 264), bem como sua dimensão plural, 

haja vista que seu substrato é fruto da relação social, do encontro com o coletivo. 

Buscando explicitar mais a ideia de situação social de desenvolvimento, apoiamo-nos 

na síntese empreendida por Toassa (2011): 

Tal situação determina as formas e a trajetória que possibilitam à criança 

desenvolver sua personalidade, uma vez que a realidade social, apropriada pela 

criança, é a fonte primordial de desenvolvimento. Também é ela que informa os 

significados que a criança atribui às situações vivenciadas e, consequentemente, ao 

seu meio. Dessa forma, a criança é sempre parte de um meio social vivo e, assim, sua 

relação com o meio deve ser considerada a partir “do que é certo meio para uma certa 

criança. Então, interessa a Vigotski o meio tal como ele é subjetivado, interiorizado 

pela criança”. (TOASSA, 2011, p. 195–196) 

 

Levando em conta esse conjunto de aspectos, é fundamental reforçar o papel central da 

escola, compreendida como meio privilegiado para que as crianças, ao se relacionarem com 

outros adultos (educadores e demais funcionários daquele espaço) e seus pares, tenham 

ampliadas suas experiências, vivências, seu acesso ao legado cultural produzido pela 

humanidade, pois tudo isso, conforme buscamos pontuar, é potencial de desenvolvimento. 

Complementando esse conjunto de ideias, colocamos em destaque, também, a síntese 

empreendida por Pino (2000), no sentido de reforçar que 

Embora as leis que regem as funções superiores sejam as mesmas, a maneira como 

elas funcionam ou operam varia de pessoa para pessoa. Isso quer dizer que se pensar, 

falar, sentir, rememorar, sonhar etc. são processos regulados pelas mesmas leis 

históricas, o que cada pessoa pensa, fala, sente, rememora, sonha etc. é função da sua 

história social. ( ) O que nos conduz a afirmar que o que cada pessoa pensa, fala, sente, 

rememora, sonha etc. é função do que o outro das múltiplas relações sociais em que 

ela está envolvida pensa, fala, sente, rememora, sonha etc. Insistindo em que não são 

as idéias, as palavras, os sentimentos, as lembranças, sonhos etc. do outro que são 

internalizados mas a significação que eles têm para o eu, pois a conversão do social 

em pessoal é um processo semiótico. De outra forma, seria difícil entender como as 

relações sociais podem se converter em funções da pessoa. (PINO, 2000, p. 73) 

 

Levando em conta esse conjunto de apontamentos e buscando colocar em evidência as 

relações em curso na escola, empreendemos, nos itens a seguir, uma apresentação de Nise, a 

professora de Leila no Estágio II, ao longo do ano de 2019, bem como de encontros entre Leila, 

Nise e as demais crianças que estão presentes em seu cotidiano, na escola. 
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2.3.1 NISE 

Em 2019, momento em que acompanhamos o cotidiano do grupo de Leila no Estágio 

II, a professora Nise contava com 41 anos. Nise é uma mulher negra de cabelos longos, lisos e 

pretos, os quais, ao longo do ano letivo, estiveram majoritariamente presos em formato de rabo 

de cavalo. Ela comumente fazia uso de vários de brincos, presentes nas duas orelhas, geralmente 

em formatos de pequenas argolas prateadas e um de piercieng no nariz, também em forma de 

argola prateada. Nise tem uma estrutura corpórea forte, altiva e estatura mediana. Com muita 

frequência, ela fala sorrindo e gesticulando, é bastante expansiva e tem uma voz forte, marcante. 

Esse conjunto de características aparece aliado a uma boa dose de seriedade na condução das 

atividades pedagógicas. Junto às crianças, ela mantém, ao mesmo tempo, um significativo ar 

de autoridade, conduzindo o grupo com muita segurança, determinando rotinas, regras e 

combinados, chamando a atenção das crianças quando percebe situações que escapam aos 

acordos previamente estabelecidos, bem como é bastante doce, acolhedora, afetuosa e 

brincalhona. Em linhas gerais, Nise une, com maestria, delicadeza e alegria, firmeza e 

segurança. 

Quando nos conhecemos, sua experiência no campo educacional datava mais de vinte 

anos. Nise fez magistério, na década de 1990, concluindo-o, mais especificamente, em 1996 e, 

mais adiante, cursou Pedagogia, formando-se em 2010, em uma universidade privada. Entre 

essas duas formações, conquistou também o diploma de Hotelaria e Turismo, por meio de um 

curso técnico. Durante 10 anos, atuou como professora nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mais especificamente no 3o ano, em uma escola privada de um bairro considerado 

de classe média na cidade de São Paulo. No entanto, ela menciona que seu desejo sempre foi 

atuar na educação infantil, sonho realizado quando ingressou na prefeitura de Guarulhos, o que 

datava em 13 anos quando iniciamos nossa pesquisa de campo junto à sua turma. Compondo 

seu percurso na área da Educação, ela também havia cursado, até aquele momento, duas 

especializações lato sensu intituladas, respectivamente, Arte e Musicalidade, bem como de 

Ludopedagogia. 

Na EPG Marielle Franco, ela é visivelmente muito querida. Crianças que, no momento 

da pesquisa já estavam nos anos iniciais do fundamental, costumeiramente a paravam no 

corredor para saudá-la; outras, inclusive, ao passarem por perto da sala de referência, 

adentravam aquele espaço para cumprimentá-la. Nessas situações, era possível ver o sorriso 

que se estampava em seus rostos. As saudações eram comumente calorosas, marcadas por 

trocas afetuosas por meio de abraços, beijos e diálogos rápidos, situações em que era possível 
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ouvi-la chamando as crianças pelo nome, indagando sobre como estavam, sobre seus parentes 

próximos (frequentemente nomeando-os também) e sobre seu percurso na escola. Além disso, 

quando se tratava de visita de uma dessas crianças, ela tinha o hábito de apresentá-la ao grupo 

do Estágio II, o que era sempre motivo de curiosidade por parte da turma, que ficava, 

geralmente, em silêncio, com os olhos fixos na visita. 

Observando a movimentação na escola e conversando com as estagiárias de Pedagogia, 

soube que Nise era a professora de que esse grupo mais gostava de acompanhar. Em dos 

diálogos com Tarsila, ela afirmou que “Todas as estagiárias querem ficar na sala da Nise, ela 

é muito dinâmica, faz muitas brincadeiras com as crianças... Ela sabe muito de jogos, 

brincadeiras, deixa tudo muito lúdico... A gente aprende muito com ela...”. 

De fato, Nise congrega essas características apontadas por Tarsila. Acompanhá-la 

cantando, dançando, conduzindo brincadeiras, bem como contando histórias ao longo do ano 

letivo, por exemplo, foi algo muito enriquecedor. Um breve retrato disso pode ser constatado a 

partir da transcrição do excerto do Diário de Campo a seguir: 

A história contada hoje foi Chapeuzinho Lilás (TORERO, PIMENTA, 2016). Foi 

possível observar Nise percorrendo a sala, mostrando imagens do livro e, em algumas 

passagens, cantando. As crianças pareciam curtir muito esse momento. Nise mudava 

o tom de voz de acordo com alternância dos turnos entre os personagens. Ela também 

fazia gestos, dramatizando as ações em curso. Um dos pontos altos era quando ela 

emitia sons diferenciados com a boca, imitando ruídos que faziam parte da trama, ou 

quando empregava objetos e recursos presentes na sala de referência, como a lousa, 

por exemplo, fingindo ser algo do cenário da trama (ex. ao mencionar a batida na porta 

da casa da vovó, ela batia com as mãos, em punhos fechados, na lousa). Nessas horas, 

era possível notar boa parte das crianças com a boca aberta, aparentemente surpresas, 

e/ou sorrindo e trocando olhares entre si, compartilhando e, ao mesmo tempo, 

observando as reações dos colegas. 

Enquanto a leitura e dramatização fluíam, as crianças prestavam atenção, 

antecipavam questões, inferindo tópicos da narrativa em curso e, muitas vezes, faziam 

perguntas sobre o léxico empregado (ex. “prô, o que que é lilases?”, indagou Jorge). 

Nise acolhia as observações, antecipações e dúvidas na própria trama, inserindo-

as no enredo, favorecendo, assim, a participação das crianças, colocando-as na própria 

dinâmica da contação da história. Outras passagens às quais o grupo reagia com muita 

empolgação era quando a professora narrava e, ao mesmo tempo, inseria uma das 

crianças na dramatização, como determinado personagem. Um exemplo disso ocorreu 

ao mencionar que o personagem “tinha orelhas graaaaandes”, nesse momento, ela se 

aproximou de João, tocou em suas orelhas e fez um movimento, em forma de mímica, 

como se estive esticando esses órgãos a fim de exemplificar o quão grandes eram. 

Nesse momento, não apenas João se surpreende, mas todas as crianças e, inclusive eu, 

de modo que a reação que atravessa a sala de referência é de muitos sorrisos e partilha 

de olhares admirados e animados. (Diário de Campo, 4 abr. 2019) 

 



77 

 

Para além de uma habilidosa contadora de histórias, Nise se destacava nas atividades de 

planejamento e na concretização das práticas festivas. Ela era a pessoa que, frequentemente, 

tomava à frente nas organizações. Pude vê-la arquitetando coreografias, escolhendo músicas, 

fantasias etc. Nos ensaios e festas em que estive presente, observei que o pen-drive com as 

canções selecionadas era comumente o dela. Outro fator a ser mencionado é que 

acompanhamos, de perto, seu empenho em comprar itens, com seus próprios recursos 

financeiros, para incrementar ainda mais as festas junto às crianças, estagiárias e aos demais 

professores. Um exemplo disso foi o emprego de tintas spray coloridas para cabelos – 

geralmente em cores fortes, como laranja, rosa, roxo e verde –, artefato que ela passava não 

apenas em suas madeixas, mas nas de todos que estivessem por perto e manifestassem o desejo 

de usá-la. Essa prática, evidentemente, não se restringia aos adultos, uma vez que, a partir da 

autorização dos pais e responsáveis pelas crianças – que foi total nos dias em que estive presente 

–, ela também aplicava o produto no cabelo das crianças. Esses momentos eram tidos como 

ápice para o grupo, que não apenas se divertia com a vastidão das cores na escola, como também 

saia na rua com os cabelos pintados, sendo alvo de atenção e comentários admirados pelo bairro. 

Ainda em relação ao engajamento de Nise nos eventos festivos, cabe mencionar que na 

data do Baile das Crianças, atividade promovida na semana em que se comemora o dia das 

crianças, ela foi fantasiada de Chiquinha, personagem da série televisiva mexicana Chaves, 

levando as crianças ao delírio. 

Assim que a viram, muitas crianças correram em sua direção para abraçá-la. Nessa 

celebração havia sorrisos, exclamações e crianças pulando a sua volta. Passados os 

momentos iniciais de comemoração, elas seguiram comentando sobre a fantasia da 

professora. Todas conheciam a personagem Chiquinha. Ao longo do dia, foi possível 

perceber que muitas crianças se aproximavam, buscando tocar em sua fantasia e no 

penteado inspirado na personagem, isto é, em seus cabelos presos em dois rabos de 

cavalo laterais. Leila, por exemplo, em vários dos momentos em que esteve ao seu 

lado, esticou as mãos para tocar em seu vestido. Ela acolhia essas investidas que 

vinham de toda parte com animação, ora imitando a personagem, ora sorrindo e/ou 

fazendo algum carinho, ora em forma de abraço, ora por meio de um toque delicado 

nos cabelos da menina. 

Na escola inteira, no turno intermediário, apenas Nise e uma professora do Ensino 

Fundamental (fantasiada de fada) estavam com um figurino tão arrojado. As 

estagiárias, a grande maioria das demais professoras e eu usávamos algum tipo de 

adereço, como óculos e tiaras grandes e coloridas, pulseiras neon, chapéus coloridos, 

além de contarmos com as tintas de cabelo de diferentes cores, cedidas por Nise, mas 

nada se comparava ao look de Nise e suas reações nas crianças. (Diário de Campo, 11 

out. 2019) 

 

Nessa data em específico, por exemplo, ainda que as outras professoras não tivessem 

ido fantasiadas, estar ao seu lado se configurou também como um momento de celebração, pois 
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muitas dessas profissionais se aproximavam para conversar e tirar fotos com ela. Além disso, 

essas docentes lançaram mão de recursos que a própria Nise trouxe e de outros tantos que já 

estavam na escola, a fim de também se produzirem para o festejo. 

Para exemplificar um pouco mais sobre a influência de Nise junto às crianças de sua 

turma, compartilhamos os registros a seguir. 

Com o retorno das férias de julho, observei que mais crianças pareciam estar 

usando óculos. Como eu sabia que o grupo havia participado de uma ação da 

prefeitura, ocorrida no mês de abril, que disponibilizava tanto a realização dos exames 

oftalmológicos como a aquisição dos óculos – que, segundo Nise, seriam 

encaminhados para a própria escola –, comentei com ela sobre essa minha percepção. 

Para minha surpresa, soube que ela também havia notado isso e como ela tinha a 

relação das crianças que realmente precisavam fazer uso de óculos, ela havia checado 

que dois dos novos integrantes com óculos não haviam recebido prescrição médica 

via esse programa. Diante disso, ela foi verificar com os pais se estava tudo bem, se 

algo havia mudado nas férias, se precisaram buscar outro médico etc. O fato é que, ao 

indagar dois desses familiares, ela soube que as crianças Cecília e João haviam 

adquirido óculos sem grau junto a vendedores ambulantes no centro da cidade de 

Guarulhos e que o objetivo deles, segundo suas mães, era ficarem parecidos com ela, 

isto é, com a professora Nise. Observando com mais atenção, percebi que os modelos 

das armações dos óculos eram do mesmo formato dos da armação de Nise. Um 

terceiro fato a ser mencionado é que essas crianças não combinaram nada entre si, 

uma vez que nem elas, nem suas famílias têm contato muito próximo; ou seja, cada 

uma comprou seus óculos de forma independente, não planejada. (Diário de Campo, 

9 ago. 2019) 

A partir de meados do mês de abril, comecei a perceber que muitas crianças 

traziam presentes para Nise, geralmente eram pequeninas flores que, conforme elas 

narravam, haviam sido colhidas no caminho de casa para a escola. Nesses casos, Nise 

fazia uma festa na recepção dos mimos e colocava as florzinhas em um copo de água 

descartável sobre sua mesa. Isso dava visibilidade tanto para o presente quanto para a 

criança presenteadora, pois gerava a curiosidade do grupo no sentido de saber quem 

havia dado, onde havia colhido etc. Pude perceber muitas crianças diferentes 

ofertando esse presente e a acolhida era sempre a mesma. Outros presentes bastante 

recorrentes eram desenhos aos quais Nise agradecia também em tom festivo. (Diário 

de Campo, 17 mai. 2019) 

Esse conjunto de excertos, embora concentrem núcleos temáticos distintos (Nise 

fantasiada de Chiquinha, crianças que compram óculos semelhante ao da professora, crianças 

que a presenteiam com pequeninas flores colhidas nas calçadas e com seus próprios desenhos), 

foram colocados em destaque com o intuito de explicitar o quanto Nise acolhe e é acolhida pelo 

seu grupo. Nesse sentido, há que se considerar a manifestação de afeto que percorre esses 

eventos, evidenciada, por exemplo, no modo como as crianças reagem à professora fantasiada 

e na forma como ela vibra junto às crianças, no modo como demonstram querer, em alguma 

medida, se parecer um pouco com ela, bem como nas ações que envolvem o ato de presenteá-

la. 
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Esses exemplos colocam em cena o papel da afetividade, elemento que movimenta 

nossas ações e nossos pensamentos, conforme apregoa Vigotski (1997): 

Assim como nossas ações não nascem sem causa, sendo movidas por 

determinados processos dinâmicos, necessidades e estímulos afetivos, também nosso 

pensamento sempre é motivado, sempre está psicologicamente condicionado, sempre 

deriva de algum estímulo afetivo pelo qual é posto em movimento e orientado. O 

pensamento não motivado é tão impossível quanto uma ação sem causa. (VIGOTSKI, 

1997, p. 266, tradução nossa) 

 

Partindo dessa perspectiva, as relações estabelecidas entre Nise e as crianças se 

consolidam em um cenário no qual é possível identificar dimensões de acolhida, oportunizando 

manifestações de demonstração de carinho e confiança, favorecendo, assim, experiências que 

nos permitem considerar dimensões de base afetivo-volitiva. Ainda nesse âmbito, cabe assinalar 

a importância dessa base no legado vigotskiano, uma vez que tal estudioso a interpreta como 

propulsora, geradora de pensamento, rompendo com a visão tradicional, oriunda do campo da 

Psicologia, de separação entre as esferas intelectual e a afetiva. 

la separación entre el aspecto intelectual de nuestra conciencia y su aspecto 

afectivo, volitivo, constituye uno de los defectos básicos más graves de toda la 

psicología tradicional. Esa separación da lugar a que el pensamiento se transforme 

inevitablemente en un flujo autónomo de ideas que se piensan a sí mismas, a que se 

segregue de toda la plenitud de la vida, de los impulsos, los intereses y las 

inclinaciones vitales del sujeto que piensa y, o bien resulte un epifenómeno 

completamente inútil, incapaz de modificar nada en la vida y en la conducta de la 

persona, o bien se transforma en una fuerza primitiva, autónoma e imprevisible, que, 

al interferir en la vida de la conciencia y en la vida de la personalidad, las influye de 

forma inexplicable (VYGOTSKY, 1983, p. 24). (traducir) 

 

Nessa perspectiva, ao defender que não há dissociação entre as dimensões intelectuais 

e afetivas, Vigotski chama atenção para o importante papel das emoções, das vontades, dos 

interesses, advogando que a plenitude da vida e as inclinações vitais do sujeito não podem ser 

consideradas elementos externos ao pensamento, conforme explicitado na citação anterior. 

Parece-nos válido ressaltar que, quando mencionamos a base afetivo-volitiva, estamos 

considerando tanto sua força em termos de potencializar quanto de inibir ações. Assim, o afeto 

não é compreendido unicamente como manifestação de carinho e acolhida, como nos exemplos 

que buscamos realçar, mas é compreendido como uma possibilidade de experiências e 

encontros que ampliam ou diminuem a potência de ação dos sujeitos envolvidos. 

No campo específico das relações escolares, a dimensão afetivo-volitiva figura como 

um aspecto que contribui para reforçar o debate acerca da função do professor, colocando em 

evidência o tamanho de sua responsabilidade naquilo que lhe compete, isto é, o papel de 
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“organizador do ambiente social que é o único fator educativo” (VIGOTSKI, 2003, p. 296). 

Ainda a respeito desta última afirmativa, cabe reiterar, conforme destaca Andrada (2006, p. 

133), que “se na perspectiva vigotskiana a educação é o que possibilita manifestar a vida como 

ato de criação, o ambiente social é o único fator educativo porque é no conjunto das relações 

humanas estabelecidas que habita a possibilidade de transformar a realidade a si mesmo”. 

Trazendo à tona novamente o episódio dos óculos, ora transcrito, é válido pontuar que 

tal situação também nos convida a refletir sobre o quanto a imagem, o corpo, as vestimentas, 

as ações dos professores, enfim, tudo aquilo que lhe circunscreve tem potencial para ser notado 

pelas crianças. Mais do que um objeto observado, aquela armação, somada à experiência prévia 

das crianças de passarem por um exame oftalmológico e pela constatação de que a professora 

usava óculos pontuou a relação de Cecília e João consigo mesmos, incidindo, naquele momento, 

em suas potências de desejar, agir e imaginar. O que está em jogo nessa experiência remete ao 

campo da imitação, atividade que, conforme menciona Vigotski (1996, 2001), deve ser 

compreendida não como uma ação restrita à sua dimensão mecânica, mas sob a chave dialética 

de que imitar contempla também uma forma de criar. Assim, se, por um lado, para imitar, é 

condição indispensável ter sido anteriormente apresentado a algo, a ação de imitar, por sua vez, 

revela não apenas uma camada de entendimento sobre isso, mas também a elaboração concreta 

de algo novo pelo indivíduo que imita, algo que vai além da mera cópia irrestrita da ação do 

outro. Conforme sintetizado por Pasqualini (2020, p. 175),“a imitação não é uma simples 

transferência mecânica da conduta de um ser a outro, mas implica uma determinada 

compreensão do significado da ação do outro. 

Cabe mencionar, ainda, a dimensão lúdica que perpassou essa experiência, pois os 

óculos foram considerados artefatos “de mentirinha”, motivo que justificou sua aquisição, isto 

é, embora fossem armações “verdadeiras”, eles não possuíam grau, conforme mencionado pelas 

crianças e seus familiares. Tal fato repercute, ainda, em terreno fértil, vinculado ao campo do 

desenvolvimento das crianças, pois, conforme apregoa Vigotski (2018, 2007), a criação de 

situações imaginárias tem vínculo potencial, mais que isso, é base de formação do 

desenvolvimento do pensamento abstrato. 

Destarte, essa série de elementos coaduna com a tese, legado do materialismo histórico 

dialético, de que nos constituímos a partir de nossa imersão neste mundo por meio da relação 

com o outro. E é a partir dessas situações, isto é, das sínteses que fazemos entre aquilo que foi 

antes visto, conhecido, sentido, a partir de nosso contato com outras pessoas, que damos vida a 

novas formas de ser e sentir, expandindo não apenas nossas experiências e nossa relação com 

o mundo externo, mas incidindo também em quem e como somos. 
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Ainda com o intuito de tecer uma apresentação de Nise e de sua influência nos diversos 

âmbitos da EPG Marielle Franco, cabe mencionar que várias professoras, ao longo do ano 

letivo, a procuravam para pedir e trocar sugestões de atividades pedagógicas ou, ainda, para 

criarem propostas de trabalho conjuntamente. Com Alice, professora do outro grupo de Estágio 

II, também do período intermediário, essas trocas eram, inclusive, praticamente diárias. 

Outra situação que se apresentou por algumas vezes foi a de Nise receber, durante alguns 

períodos do dia, na sala de referência, alguma criança que era considerada, na escola, como um 

“caso de inclusão”. Exemplo disso seriam algumas incursões, na turma de Nise, de Mercedes, 

uma aluna do primeiro ano do Ensino Fundamental, com diagnóstico de transtorno do espectro 

autista, que havia sido sua aluna no ano anterior, e Manoel, criança do grupo de Alice, também 

com diagnóstico vinculado ao transtorno do espectro autista. Eles eram conduzidos a esse 

espaço quando, segundo a estagiária ou professora que os acompanhava, estavam muito 

agitados. Essa entrada na sala de referência de Nise ocorria de forma muito esporádica, mas o 

fato é que ocorria. 

Bem mais raros, porém também presentes, foram casos de crianças de outros grupos que 

vieram parar na sala de referência de Nise em função de atos de indisciplina. Nesse contexto, 

uma vez mais, ela era a professora requisitada para, de alguma forma, mediar o conflito. O fato 

é que a criança envolvida nessa conjuntura era levada para aquele espaço em uma condição que 

se associava à ideia de castigo. Em tais situações, o motivo da criança estar ali (o episódio da 

indisciplina em si) era explicitado pela professora que a trazia e compartilhado com todos os 

presentes na sala de referência. Nesse cenário, Nise promovia uma acolhida bem mais séria da 

criança, não a tratando mal, não emitindo broncas ou a submetendo a qualquer outra situação 

que a expusesse ainda mais, no entanto, também não era afetuosa como de costume. As crianças 

da turma, nesses casos, olhavam, curiosas, para o visitante que se inseria na sala nessa condição 

tão diferenciada, mas não faziam nenhum comentário em voz alta sobre o tema e, geralmente, 

não conversavam com a criança recém-chegada. Parecia haver, de modo geral, uma tensão e 

um silêncio no ar que percorria a sala de referência nessas circunstâncias. Ainda nesse sentido, 

as crianças, de certo modo, revelavam a assimilação de práticas sociais historicamente 

vinculadas ao campo da cultura escolar, atravessadas pela questão da hierarquia e disciplina. 

Os eventos ora assinalados permitem inferir que, nos momentos em que algumas das 

professoras e estagiárias se viam em situações que demandavam atitudes consideradas por elas 

além de suas possibilidades, elas recorriam à Nise. Esse papel de professora que respondia a 

supostas demandas do campo da inclusão escolar das crianças com autismo, bem como no 

campo da indisciplina, é uma faceta que aponta para como a presença de Nise era interpretada 
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na escola e, ao mesmo tempo, para nuances de como parte do grupo de professoras se 

posicionava em sua presença. Assim, de um lado, está posta a imagem de Nise como alguém 

que saberia o que fazer em momentos desafiadores, assim como de um grupo que assumia, 

coletivamente, isto é, entre os próprios adultos e entre as crianças, que determinadas situações 

que fazem parte do cotidiano escolar ultrapassavam suas possibilidades de ação. 

Não é nosso intuito conjecturar sobre desafios e contradições identificados na escola 

com o intento de culpabilizar ou emitir julgamentos sobre as atitudes dos profissionais ali 

envolvidos; assim, destacamos que nosso objetivo, ao colocar esses aspectos em evidência, é 

refletir sobres as condições concretas e as relações estabelecidas naquele meio, partindo, para 

tanto, de um olhar sobre processos e movimentos que foram captados no curso de seu próprio 

desenvolvimento. Levando em conta essa ressalva, os exemplos ora compartilhados nos 

sinalizam o quanto aquela comunidade escolar parecia atravessada por um cenário de poucos 

recursos e repertório para enfrentar parte desses seus desafios, o que, por sua vez, não é um fato 

isolado, ou seja, não se trata de uma especificidade da realidade apenas daquela instituição, haja 

vista o volume de debates que as temáticas que versam sobre inclusão escolar, bem como sobre 

indisciplina ocupam no campo da educação, em suas mais variadas esferas, isto é, tanto na 

formação inicial e continuada de docentes, como na produção científica, além do fato de que 

esses assuntos comumente ganham ênfase em muitas outras esferas da sociedade. 

Concentrando-nos no eixo inclusão, um exemplo que coaduna com essas ponderações 

sobre os recursos e repertórios na escola remete ao fato de que, durante parte dos anos letivos 

de 2018 e 2019, não houve oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na EPG 

Marielle Franco em função da ausência de professor para ocupar tal cargo.13 A esse respeito, 

cabe mencionar que aquela instituição não apenas dispunha dessa vaga, mas também era 

considerada um polo de AEE naquela região, tendo a função de atender mais quatro escolas 

sediadas no bairro, conforme atesta o documento Educação Inclusiva: História, Concepções e 

Públicas (GUARULHOS, 2015, p. 144). 

A lacuna entre o prescrito na legislação e no campo das políticas públicas, relativas à 

esfera da educação, frente às condições concretas, manifestas em parte expressiva das 

instituições de ensino, tanto no plano dos recursos humanos quanto no de recursos materiais, é 

um dos eixos mais reiterado na produção científica nacional que versa sobre a educação em um 

                                                 

 

13 No final do ano letivo de 2018, soube que professora do AEE havia se afastado. Em 2019, no início do 

ano letivo, a escola seguia sem um profissional nesse posto, cargo que só foi ocupado no final daquele semestre. 
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perspectiva inclusiva – aspecto que abordaremos mais adiante – e, sem dúvida, nossa imersão 

em campo é deflagradora de dados que ainda corroboram com essa visão. 

O movimento das professoras e estagiárias da EPG Marielle Franco, no sentido de 

tentarem se ajudar, revelou-se como uma prática que, muitas vezes, culminava em um 

deslocamento ainda maior da criança, aspecto materializado no exemplo do trânsito rumo à 

turma de Nise. Tal acontecimento, que se consolidava em situações que a própria comunidade 

escolar considerava/nomeava como “extremas”, permite-nos conjecturar que tais ações eram 

uma das formas pelas quais aquela equipe lançava mão de estratégias e partilhava suas dúvidas, 

dificuldades, seus limites e anseios. Como desdobramento de tudo isso, tais práticas repercutem 

também em como essas crianças passam a ser compreendidas em sua própria turma e por todos 

em seu entorno, isto é, pelos demais adultos e crianças com as quais elas compartilhavam seu 

cotidiano, aspecto que, conforme buscamos destacar a partir do referencial teórico que orienta 

esta investigação, é um núcleo fundamental de seu próprio desenvolvimento, da construção de 

sua personalidade. 

Colocar esses planos em relevo, ou seja, evidenciar aspectos que perpassam as temáticas 

da inclusão escolar e da indisciplina, ainda que de forma tão sucinta, atende também ao nosso 

intento de tentar compreender como tais fatores dialogam, reverberam, se aproximam e 

distanciam, em muitos aspectos, da trajetória de Leila naquele ambiente – reflexão que 

empreenderemos mais adiante, ao tratarmos dos principais desafios identificados em campo. 

De qualquer forma, adiantamos que não era raro ouvir comentários, sobretudo de parte de 

algumas das estagiárias de Pedagogia, associando Leila a uma criança “quietinha, boazinha, 

que não dá trabalho”, em contrapartida às crianças com autismo, muitas vezes apresentadas 

como “agitadas, manhosas, sem limites”. 

Por hora, parece-nos de grande valia registrar que, no momento de nossa chegada para 

a apresentação da pesquisa e solicitação de autorização para sua realização –, cenário em que 

houve, inclusive, acolhida muito fraterna, por parte da equipe gestora –, a temática inclusão 

escolar de crianças com transtorno do espectro autista foi levantada pela diretora Bertha, de 

modo que uma das primeiras indagações que ela partilhou, de imediato, foi se não teríamos, em 

nosso grupo, pessoas dedicadas à investigação e atuação junto a esse público-alvo. Revisitando 

a experiência de campo já consolidada, processo que envolve a rememoração e reconsideração 

da escolha dos dados selecionados, assim como o momento da escrita, fica um tanto evidente o 

que, para aquela comunidade, desde antes do nosso ingresso, já se mostrava como um de seus 

maiores desafios no campo da inclusão, assunto que também pretendemos retomar 

oportunamente. 
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2.3.2 NISE E LEILA: ENCONTROS 

Em muitos dos diálogos realizados com Nise, ela mencionou que, quando soube que 

seria professora de Leila, ficou muito insegura, tendo inclusive comentado com a diretora 

Bertha sobre seu medo de não conseguir atender às necessidades dessa criança. Suas primeiras 

impressões, fruto do contato inicial com essa criança, foram a de que se tratava de uma pessoa 

extremamente frágil. Ela temia que Leila engasgasse, caísse, se machucasse e que não 

conseguisse participar das atividades propostas. Sua primeira (re)ação frente a esse conjunto de 

aspectos, no início das aulas, foi se sentar ao lado dela; assim, Nise fez, na primeira semana de 

aulas, da mesa das crianças a mesa também da professora.14 Em nossa conversa inicial e em 

vários diálogos tecidos ao longo do ano, bem como na entrevista gravada em dezembro de 2019, 

a docente ressaltou que, no princípio, “ficava muito em cima de Leila”. Partindo dessa 

expressão, Nise explica que, além de se sentar ao lado de Leila, ela passava boa parte do dia 

tentando ajudá-la, entregando alguns objetos em suas mãos, pegando outros e indagando, com 

frequência, se estava tudo bem, se ela estava se sentindo bem. 

A reação de Leila, segundo sua percepção, foi muito imediata. Em poucos dias, ela pediu 

que Nise parasse de ficar perguntando toda hora se estava tudo bem. Na síntese empreendida 

pela professora, ela menciona que “Leila disse isso em tom sério, com a cara fechada e ainda 

acrescentou que eu não precisava pegar seu estojo, sua agenda...”. Foi por meio desse tenso 

diálogo, de acordo com Nise, que ela se deu conta de que não estava ajudando, mas sim criando 

uma barreira a mais para Leila. Ela percebeu, a partir do posicionamento firme de Leila, que 

essa criança não queria que ela se sentasse perto e estivesse o tempo todo lhe dando um 

tratamento diferenciado. Leila queria estar ao lado das outras crianças e passou a contar com as 

colegas para auxiliá-la naquilo que ela não conseguia fazer sozinha devido à sua limitação 

motora (ex. pegar o próprio estojo, levar a agenda à mesa da professora, pegar e devolver 

brinquedos e outros materiais etc.). Ainda segundo Nise, esse processo foi fundamental porque 

marcou uma ruptura na forma com que ela, inicialmente, via e se relacionava com Leila, de 

modo que ela passou a observar mais essa criança e, em sua perspectiva, Leila, pouco a pouco, 

foi nomeando ainda mais o que sentia, o que queria, o que precisava. 

                                                 

 

14 Cabe mencionar que a sala de referência comumente abarcava 4 ou 5 núcleos de agrupamento das 

crianças, materializados em mesas grandes, em formato redondo. Cada um desses núcleos era formado por 7 

mesas, encaixadas lado a lado, e suas respectivas cadeiras. 
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 Essa reação em cadeia, mediada pela linguagem, envolvendo uma criança de 5 anos e 

sua professora é um belo exemplo daquilo que Bakhtin (2003) pontua como o papel 

excepcionalmente importante do outro, do interlocutor: 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser 

separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, 

gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. Entretanto, o 

enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes 

da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos 

ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta 

as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos 

outros para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande [...]. 

(BAKHTIN, 2003, p. 300-1) 

 

Esse encontro entre Leila e Nise, essa relação tecida dialogicamente, permite-nos refletir 

que o que se coloca em cena, por um lado, é o posicionamento de uma profissional que revela 

sua insegurança ao deparar-se com uma criança com uma condição física bastante distinta da 

de seus pares, o que lhe leva a questionar se ela tem repertório suficiente – frente a todas as 

esferas que permeiam as relações de ensino junto a essa criança – para acolher as possíveis 

demandas que poderiam se tornar parte de seu cotidiano. Por outro lado, faz-se presente o 

empenho de Leila em participar, expressando seus desconfortos com as limitações que não se 

encerram em suas características físicas, mas que são do campo das possibilidades de interação 

e participação junto a seu grupo. Nessa conjuntura,, ao se expressar e ao ser ouvida, Leila 

inaugura possibilidades de participação que, ao que tudo indica, não lhe foram possíveis na 

primeira escola de educação infantil em que foi matriculada, conforme nos relatou sua mãe. 

Uma vez mais, reafirmamos que não buscamos romancear os desafios identificados, 

tampouco criar uma aura idealizadora em torno de Leila, mas o fato é que essa criança, ao 

anunciar que não quer que a professora fique sentada ao seu lado, assim como não quer que ela 

lhe dirija um tratamento diferenciado, intervém sobre a ação da docente, desencadeando, ainda, 

uma transformação sobre sua própria realidade. Isso se faz possível porque Nise ouve e 

compreende o posicionamento de Leila, assumindo uma atitude responsiva, manifestada na 

mudança de sua própria forma de agir. A respeito do conceito de atitude responsiva, cabe 

destacar, novamente, a contribuição de Bakhtin (2003), que apregoa que 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 

ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou 

discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o prepara-se para usá-lo etc.; 

essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo processo de audição e 

compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do 

falante. (2003, p. 271) 
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Nesse sentido, parece-nos que Nise faz o movimento citado por Bakhtin (2003), 

especificamente, na perspectiva de compreender o enunciado de Leila, bem como de completar-

se, aplicar-se e preparar-se para usar o conteúdo ora assimilado. Destarte, o que buscamos 

evidenciar, nessa dinâmica, é a relação entre ambas e o potencial de interlocução estabelecido. 

Em outras palavras, o que pretendemos enfatizar não é nem a figura de Leila, nem a de Nise, 

em si, mas o encontro entre elas e suas consequências. 

Nise, como adulta, professora, par mais experiente na ambiência escolar, abre-se para 

ouvir Leila, materializando uma possibilidade de interlocução que se revela como uma condição 

de grande valia para ambas. Se, por um lado, considerar as crianças como sujeitos de direito, 

produtoras de cultura é um pressuposto central da educação infantil (BRASIL, 2010, p. 12) e 

isso, a princípio, pode nos levar a pensar que Nise apenas colocou em prática aquilo que era 

esperado que ela fizesse, por outro lado, não nos parece descabido ressaltar que essa professora 

estava diante de um desafio. Por mais que ela tivesse ou pudesse ter como muito evidente a 

importância do papel das interações para as crianças, ainda que tenha percebido que direcionar 

um tratamento diferenciado para Leila não é uma prática adequada, sua primeira (re)ação na 

sala de referência foi a de tentar mitigar os desafios a serem enfrentados pela menina em função 

de suas limitações motoras. Sem saber exatamente dos limites e das possibilidades de 

movimentação da criança, Nise optou, naquele primeiro momento, marcado pela insegurança 

de viver uma nova experiência, por ficar o mais perto possível de Leila. 

Essa criança, ocupando um espaço outro que não sua casa, que não o hospital e os 

serviços de saúde por ela amplamente frequentados, vai descobrindo mais sobre suas 

possibilidades e limitações, sobre seu corpo, bem como sobre aqueles que estão à sua volta. 

Nesse movimento, nomeia, comunica, questiona e se opõe ao modo como algumas ações e 

decisões são tomadas pela professora, pois tais atitudes impactam suas possibilidades de 

interação com o grupo do qual faz parte. Com a diminuição da intervenção direta da professora, 

Leila passa a contar com a colaboração de outros parceiros, crianças que, a partir do jogo 

interativo e colaborativo ali estabelecido, começam a pegar sua agenda, seu estojo, brinquedos, 

organizar seus materiais etc. 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, foi possível perceber uma relação de 

cumplicidade, afetividade e uma comunicação muito direta entre Leila e Nise. A professora, 

conforme apontado anteriormente, tem uma forma de se comunicar que transita entre a firmeza 

e a delicadeza. Com Leila não era diferente. Havia momentos em que Nise a elogiava e 

momentos em que a repreendia, bem como situações em que a inseria na dinâmica do dia a dia, 

como sua ajudante, assim como fazia com as outras crianças, seguindo uma rotina previamente 
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estabelecida e alguns combinados realizados junto ao grupo. Se, no final do ano letivo de 2018, 

Leila parecia bem mais acanhada, falava sempre baixinho, quase não olhava a professora nos 

olhos quando ela lhe perguntava alguma coisa, conversava e brincava com as outras crianças, 

mas não era, por exemplo, quem tomava a iniciativa de conduzir uma brincadeira ou quem 

assumia o turno para contar uma história, ao longo de 2019, no entanto, isso foi alterado e foi 

possível vê-la mais altiva, comunicativa, brincalhona, dirigindo-se ora à professora, ora a mim, 

ora às estagiárias, ora às demais crianças para expressar seus desejos e suas necessidades com 

uma frequência que foi se expandindo ao longo dos meses. 

Alguns exemplos da relação entre Nise e Leila podem ser constatados nos registros 

extraídos do Diário de Campo. 

14h18: Chegou o transporte de Leila (a funcionária que acompanha a motorista 

aparece na porta da sala de referência e é imediatamente reconhecida por Nise). 

Nise anuncia que chegou o transporte de Leila e vai ao seu encontro para transferi-

la para a outra cadeira de rodas. Elas se despedem, cada uma dando um beijo no rosto 

da outra, sendo que o primeiro beijo partiu de Nise. Isso ocorre antes da troca efetiva 

da cadeira. Percebo que elas trocam olhares. Nise se abaixa, colocando-se mais 

próxima do ouvido de Leila, e lhe diz algo de modo sussurado. Leila retribui com um 

olhar terno, um balancinho afirmativo com a cabeça e um sorriso no rosto.15 Em 

seguida, Nise empurra a cadeira de rodas até a porta. Nesse momento, as crianças 

dizem, praticamente em uníssono: “Tchau, Leila”, muitas também fazem o 

movimento de acenar com as mãos. Leila, já praticamente de costas para toda a sala, 

retribui o tchau oralmente e fazendo acenos com as duas mãos. Ela sai da sala 

sorrindo. (Diário de Campo, 9 ago. 2019) 

 

O horário da saída dos grupos do intermediário é às 15h, no entanto, a partir das 14h30, 

geralmente, já é possível constatar um trânsito significativo de crianças deixando o espaço 

escolar. Entre 14h30 e 14h40, o predomínio desse deslocamento se dá entre as crianças que 

contam com o serviço de transporte escolar. Após esse período, em geral, começam a chegar 

os responsáveis das crianças – majoritariamente mães, avós, tias, irmãs e irmãos mais velhos – 

que vêm buscá-las pessoalmente. Na turma de Nise, Leila é sempre a primeira a sair, 

normalmente isso acontecia entre 14h20 e 14h30. Às sextas-feiras, no entanto, eram os dias em 

que seu transporte tendia a chegar ainda mais cedo.16 

                                                 

 

15 Parece oportuno destacar que essa forma de despedida não era uma particularidade da relação de Nise e 

Leila. A despedida com abraço e/ou beijo, somada a alguma frase falada por Nise, que assumia o tom de valorizar 

a presença da criança na escola, bem como a despedida dos coleguinhas, era algo recorrente na rotina da hora da 

saída. 
16 Em vários momentos, buscamos compreender porque tanta pressa nesses deslocamentos, uma vez que o 

horário de saída é às 15h; as respostas giravam em torno de os serviços de transporte atenderem outras crianças 

nessa mesma faixa horária, isto é, eles faziam o trânsito tanto das crianças que entravam quanto das que saíam em 

um mesmo horário. Pudemos perceber isso, especificamente em relação ao horário das 11h, que marcava o período 
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A forma como Nise se despediu de Leila, trocando beijos, falando ao seu ouvido, 

conduzindo-a com carinho, não era exclusividade de seu modo de se relacionar com aquela 

menina. Cada criança que saía da sala de referência, fosse acompanhada pelos funcionários do 

transporte escolar, fosse acompanhada por seus responsáveis, recebia um abraço e/ou beijo da 

professora. Era muito comum, nessas despedidas, que Nise, individualmente, a cada criança, 

tecesse afirmativas como: “Que bom que você veio hoje!”, “Muito obrigada por você ter 

vindo!”, “Te espero amanhã de novo, hein?”. Caso Nise estivesse se despedindo de alguma 

criança e os responsáveis de outras delas já tivessem chegado, essas outras crianças 

permaneciam na sala esperando por seu momento de saudação. Não parecia ser uma convenção 

tida como regra ou que se realizasse de forma automática, pelo contrário, esse momento parecia 

ser realmente aguardado pelas crianças, tanto que quando algum familiar dizia algo como “Vem, 

a prô já viu que eu cheguei”, a criança comumente respondia, “Espera eu dar tchau para a 

minha professora”. O que Nise estabelecia como regra – e reforçava diariamente, minutos antes 

do horário da saída – é que nenhuma criança poderia deixar a sala sem que antes ela visse a 

pessoa que veio buscá-la; isso era estritamente seguido. 

Outro exemplo significativo que expressa nuances da relação entre Nise e Leila, e como 

isso faz parte de uma imersão mais ampla, apontando para experiências partilhadas naquele 

coletivo, pode ser vislumbrado a partir do seguinte excerto: 

Nise começa a falar sobre a programação do dia seguinte, diz que lerão a história 

da Cachinhos Dourados. As crianças comemoram. Algumas batem palma, outras se 

levantam e pulam enquanto gritam “Eeeeeee!”, “Ebaaaaa!”. 

Nise continua: - Como vocês sabem, amanhã é dia de festa... 

As crianças interrompem, gritando: - Eeeeeeeee! 

Nise: - Amanhã, é dia de brinquedo... 

Crianças: - Eeeeeeeee! 

Nise: - Amanhã, não tem lição! 

Crianças: - Eeeeeeeee! 

Nesse momento, mais da metade das crianças já está de pé, pulando e se 

abraçando. 

Nise: - O que que é isso gente? (Nise termina a pergunta sorrindo e fazendo um 

gesto, abrindo os braços em um movimento em que as palmas das mãos ficam viradas 

para cima). 

As crianças sorriem e seguem comemorando. 

Nise: - É sério isso? Vocês estão comemorando que não tem lição amanhã? (Ela 

começa falando em um tom aparentemente sério e termina sorrindo). 

                                                 

 

de entrada de Leila na escola, em 2019. A mesma equipe e o mesmo carro que transportava Leila era responsável 

pelo deslocamento de Violeta, que saía às 11h. Em relação ao horário das 15h, havia a informação de que eles 

transportavam Leila e, em seguida, pegavam outra criança e a levavam para outra instituição de ensino. Ao longo 

da pesquisa, no entanto, não conseguimos confirmar oficialmente essa informação. 
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As crianças respondem, em uníssono, e em meio a gargalhadas: - Siiiiiim. 

Leila, na cadeira de rodas, seguia o ritmo comemorativo da turma. Ela sorria, 

respondia junto ao grupo, em voz alta, e fazia movimentos com os pés. Nise percebe 

esse movimento e comenta, no mesmo tom em que ela vinha fazendo as perguntas 

para todo o grupo (em voz alta, começa falando em tom sério e termina sorrindo). 

Nise: - Leila, você está sapateando? Gente, é isso mesmo? Até a Leila? Gente, 

vocês tão vendo isso? (coloca as mãos na cintura). 

Nesse momento, os olhares de todas as crianças se voltam para Leila. 

Leila, eu e as crianças caímos na risada. 

Nise: - Vocês estão comemorando... A Leila está até sapateando... Isso tudo porque 

não tem lição de casa? 

Leila, junto às demais crianças responde: - Siiiiim!!! 

Nise: - Fabi, você tá vendo? Se eu contar, ninguém vai acreditar nisso... Peraí, eu 

vou ter que ver isso de perto. (Nise se aproxima mais de Leila, várias crianças se 

aproximam também). 

As crianças sorriem, Leila volta a fazer o movimento com os pés. 

Nise: Gente, a Leila... A menina está sapateando... (Fala isso, põe a mão na boca 

e segue caminhando pela sala, sorrindo)... 

Troco olhares com Leila, ela está muito sorridente. 

Nise continua: - Crianças, quer dizer então que vocês não gostam de lição? 

Crianças, em uníssono e gargalhadas: - Nãaaaaaaaaaaaao!  

(Diário de Campo, 28 fev. 2019) 

Essa passagem é um pequeno registro do quão animado era o processo de proposição 

de atividades e estabelecimento de rotinas e combinados por Nise. As crianças se mostravam 

sempre muito dispostas a tudo o que era sugerido. Quando Nise propunha atividades que 

envolviam circular por outros espaços (parques, brinquedoteca, sala de vídeo, pátio, quadra 

etc.) ou que envolviam o acesso a diferentes recursos (filmes, livros, massinha de modelar, 

tintas etc.), a turma reagia com muita empolgação, e quando, por algum motivo, o que estava 

previamente estabelecido não ocorria, as crianças cobravam Nise, lembrando-a de que havia 

um combinado. 

No excerto transcrito, Nise lança mão da criação de um clímax, listando coisas que as 

crianças adoram (contação de histórias, festa, dia do brinquedo) e acrescentando menção a uma 

atividade que não seria realizada e que, pela reação do grupo, parecia não ser tão bem quista 

pelas crianças. Os momentos que a professora chama de lição eram atividades desenvolvidas 

de segunda a quinta-feira, em parte do período em que as crianças permanecem na escola, 

geralmente, em torno de 40 a 60 minutos, momentos nos quais elas geralmente produzem 

registros gráficos, como desenho, pintura e escrita, vinculados ao contato com o alfabeto e/ou 

com numerais. O início dessas atividades era comumente muito bem-vindo pelas crianças, no 

entanto, depois de certo tempo, elas costumam se envolver em outras ações, como brincar, 

caminhar pela sala, explorar outros materiais disponíveis no espaço, o que, muitas vezes, levava 

Nise a intervir e orientar que retornassem, que terminassem o que haviam começado. 
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Usualmente, apenas quem concluía essa etapa ganhava a licença para praticar outra atividade, 

como brincar, com ou sem o emprego de materiais dispostos na sala, de modo que, 

aparentemente, o momento de “fazer lição” acabava sendo aquele pelo qual as crianças, em 

tese, demonstrariam um pouco menos de interesse. 

A maneira como Nise, a partir dos enunciados em forma de comunicado, foi conduzindo 

o clímax, proporcionou às crianças a possibilidade de compararem aquilo de que gostam muito 

de fazer com aquilo que aparentemente não apreciam tanto. Diante disso, é possível inferir que 

se formou uma espécie de ápice, levando os interlocutores daquela situação a partilhar da ideia 

de que é engraçado estar na escola e não querer/gostar de fazer lição. Cabe aqui uma breve 

ponderação, a de que as crianças, em nenhum dos momentos acompanhados ao longo do ano 

letivo, se indispuseram com as atividades propostas e nomeadas como lição. Na grande maioria 

das vezes, essas ações remetiam ao manuseio de folhas impressas nas quais se propunham 

atividades dirigidas que envolviam a grafia do próprio nome (que a professora justificava como 

importante por ter a finalidade de identificar a produção de cada um), bem como tarefas 

relacionadas ao emprego de letras e números. Antecedendo essas práticas, era comum que a 

professora introduzisse o tema em questão por meio de alguma cantiga, contação de história, 

conversas e planejamentos sobre atividades relacionadas ao que seria escrito, como, por 

exemplo, um cartão de dia das mães, a preparação da receita de salada de frutas, que seria 

realizada na escola etc. Como esse é um tema central e bastante polêmico, que atravessa o 

debate sobre a educação infantil – conforme destaca Pasqualini (2010) –, retomaremos a ele 

mais adiante, no capítulo dedicado à análise sobre a identificação de desafios enfrentados por 

Leila e sobre dimensões da observação participante. 

De todo modo, um dos pontos centrais que pretendemos realçar com a transcrição dessa 

passagem é o olhar direcionado à Leila e partilhado por Nise, junto ao grupo. Em outras 

palavras, a professora não apenas nota o quanto Leila está envolvida e participando ativamente 

das comemorações empreendidas, mas, ao mesmo tempo, contribui para que todos também 

percebam isso. Existe uma dimensão muito bonita nesse evento que é a observação e 

interpretação, por parte de Nise, dos movimentos dos pés de Leila. Enquanto muitos pulam, 

correm pela sala, se abraçam, Leila, a seu modo, também coloca seu corpo em movimento para 

celebrar. E isso é rapidamente notado por Nise. 

Atendando-se à singularidade de Leila, Nise vê uma unidade na celebração de Leila 

junto a sua turma. Isso ganha um contorno bastante simbólico, haja vista que uma das principais 

características de Leila, levando em conta sua condição física, remete ao campo da escassez de 

movimentos. Naquela situação, quando tantas crianças pulam, correm, se agitam, se abraçam, 
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resultado da emoção reinante, Leila também tem seu corpo atravessado por essa experiência. E 

a forma como Nise celebra, brinca, coloca essa criança em evidência permite que constatemos 

não apenas o papel igualmente ativo e partícipe de Leila naquele coletivo, mas a forma como 

ele é percebido e partilhado por Nise com o grupo. Quando Nise questiona “Até a Leila?”, 

parece-nos possível inferir que essa indagação contempla a suposta oposição da imagem dessa 

criança como quietinha, quase imóvel versus menina festeira, intensa, que ginga nos domínios 

do sapateado. Mais que isso, a professora evidencia para as crianças a participação, a afinidade, 

a cumplicidade de Leila com todas elas. Nise, que assume um papel central na arquitetura da 

ambiência escolar junto àquela turma, propicia situações para que Leila realmente se perceba e 

seja percebida como partícipe, assim como as demais crianças. 

A menção a Leila como criança quietinha é algo que percorria, muitas vezes, o modo 

como ela era apresentada no grupo e até mesmo pela escola, aspecto que incidia na maneira 

como ela também se percebia naquele ambiente. Um exemplo disso pode ser constatado a partir 

das notas do registro a seguir: 

14h22: Nise orienta as crianças a colocarem de volta os brinquedos na caixa e 

propõe, em seguida a brincadeira do silêncio. Explica que só poderão começar a 

brincar quando todos estiverem quietinhos. 

Nesse momento, a estagiária Abigail entra na sala com Leila, empurrando sua 

cadeira de rodas, trazendo-a da troca de fraldas. Leila é posicionada na mesa, ao meu 

lado, à sua direita e ao lado de Lígia, à sua esquerda, permanecendo na cadeira de 

rodas. 

Nise pede que as crianças se sentem, pois vão iniciar uma brincadeira. Ela explica 

que é a brincadeira do silêncio, uma brincadeira com prêmio. 

Leila estica seu tronco em minha direção, se aproximando, e fala baixinho: - Fabi, 

eu sempre começo... Porque eu sou quietinha. 

Fabi: - Sério? 

Leila balança a cabeça fazendo um movimento afirmativo e sorrindo. 

Trocamos olhares e sorrisos. 

Nise continua dando instruções: - Não é pra ter brinquedo em cima da mesa, hein?! 

Em seguida, dá início à brincadeira, indo até a mesa de Leila e escolhendo-a como 

a primeira participante, conforme previsto por Leila. O silêncio se faz absoluto na 

sala. 

Nise entrega um pirulito vermelho, em formato de coração, à Leila, que o segura 

com a mão direita. 

Leila e eu trocamos olhares. Coloco a mão na boca, fazendo cara de surpresa. Leila 

abre um sorriso. Em seguida, passa a segurar o pirulito com a mão esquerda e com o 

dedo indicador direito aponta para a frente da sala, mirando um conjunto de mesas 

que está do lado direito. Nise, que está atrás dela, empurra a cadeira de rodas, seguindo 

as orientações de acordo com seus apontamentos. Quando se aproximam do primeiro 

agrupamento de mesas, Leila aponta para Pedro. Nise aproxima a cadeira de rodas, de 

modo que Leila toca no braço do colega, que retribui com um sorriso e se levanta da 

cadeira. Em seguida, Nise conduz Leila de volta para seu lugar, vai em direção a Pedro 

e lhe entrega um pirulito idêntico ao que foi dado à Leila. Pedro reinicia o ciclo de 
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escolhas, movendo-se, sozinho, pela sala. Nise fica posicionada ao lado de sua mesa, 

sobre a qual está um saco cheio de pirulitos idênticos aos que Leila e Pedro ganharam. 

( ) Às 14h26, sou escolhida por Cora, retribuo com um sorriso e tocando minha 

mão direita na dela, de modo que nos saudamos. Em seguida, recebo meu pirulito de 

Nise. Caminho pela sala e escolho Jarid, que estava quietinha, com a cabeça abaixada 

sobre suas mãos na carteira. Ela me recebe com um amplo sorriso. Em seguida, volto 

ao meu lugar. 

( ) 14h28 – Chega o transporte de Leila. Nise avisa sobre a chegada da van e 

conduz Leila até a porta, dando-lhe um beijo no rosto, que é retribuído. A despedida 

entre Leila e o resto da turma se dá por meio de acenos e sorrisos, sem nenhuma 

palavra, pois a brincadeira segue em curso. (Diário de Campo, 17 mai. 2019, grifos 

nossos) 

 

O fato de Leila ser sempre a primeira criança escolhida é algo que incide sobre sua 

percepção em relação a si mesma, haja vista que ela associa tal escolha ao fato de ser quietinha 

–  requisito central da brincadeira do silêncio. Assim, por meio da afirmativa em forma de 

antecipação, Leila coloca em destaque sua apropriação, não apenas sobre a regra tácita 

envolvida nessa atividade, mas também perpassada por uma visão do outro sobre si, que, por 

sua vez, passa a ser constitutiva do seu próprio modo de se perceber. Nesse ínterim, parece-nos 

que cabe pontuar que as outras crianças, partícipes do jogo, de certa maneira, também são 

convidadas, ainda que indiretamente, a percebê-la sob esse prisma e/ou, ao menos, a notarem 

um tratamento diferenciado dedicado à colega, uma vez que a brincadeira envolve, mobiliza o 

grupo todo. De qualquer forma, parece possível presumir que muitas outras crianças gostariam 

de ocupar o posto de primeira pessoa escolhida pela professora, aspecto que abre margem não 

para um julgamento das ações empreendidas, mas para uma reflexão sobre as relações ali 

estabelecidas e o quanto elas podem incidir sobre modos de configuração desse coletivo e das 

significações que ali são partilhadas. 

Conjecturamos que a eleição de Leila como a criança que inicia a brincadeira poderia 

ter uma relação direta com a garantia de sua participação efetiva na atividade, haja vista que 

nos dias em que era realizada, tal prática ocorria sempre no horário próximo ao momento de 

saída das crianças, isto é, a partir das 14h30.17 Como Leila sempre era a primeira criança a ir 

embora, é possível que Nise a colocasse em primeiro plano para garantir que ela fosse escolhida 

                                                 

 

17 Entre 14h30 e 15h, muitas crianças deixavam a sala de referência, seja porque o transporte escolar que 

as levava para casa chegava ou porque seus responsáveis vinham buscá-las. Nesses momentos, Nise conduzia 

atividades que não envolviam o uso de nenhum tipo de material. Assim, eram priorizadas brincadeiras guiadas 

(silêncio, estátua, mímica etc.), cantigas com coreografias, exercícios de alongamento, assim como era comum 

abrir espaço para as crianças proporem atividades entre si e/ou fazerem apresentações para o resto da sala – 

contexto em que poderiam contar uma história, cantar uma música, conduzir o grupo em uma brincadeira dirigida, 

entre outras ações. 
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dentro do curto prazo de tempo que ela teria. Por fim, parece-nos válido comentar que a hipótese 

de Nise a eleger por ter receio de ela não ser escolhida pelo grupo é algo que não nos parece 

uma suposição plausível, pois Leila brincava com todas as crianças e nas diversas dinâmicas 

que se apresentavam no dia a dia, escolhia e era escolhida por vários e diferentes colegas para 

o desenvolvimento das mais diversas atividades propostas. Além disso, as crianças 

demonstravam bastante interesse em conduzir a colega por meio da cadeira de rodas, atividade 

que Nise geralmente proibia, sob a alegação de que tanto Leila quanto a criança que a 

conduzisse – ou qualquer outra criança que, por ventura, cruzasse seu caminho – poderiam se 

machucar, de modo que essa condução só era permitida via mediação direta de um adulto, 

geralmente uma estagiária e, paulatinamente, por mim. 

Independente das motivações de Nise, fato que escapa às nossas possibilidades de 

análise, colocamos esse episódio em evidência para sinalizar ambivalências que se tecem em 

torno dessa possível insígnia de Leila como uma criança quietinha. Se, por um lado, parece-nos 

plausível indicar que são vários os momentos em que diferentes adultos se referem a ela usando 

esse adjetivo – (estagiárias, inspetores, funcionários da cozinha e do serviço de limpeza), 

experiências que parecem reverberar, conforme destacamos, no próprio modo como Leila 

também se percebe naquele ambiente –, por outro lado, a maneira como Nise compartilha, por 

exemplo, um olhar de Leila como menina festeira e animada também contribui para legitimar 

outros papéis vivenciados por ela. Ainda nesse sentido, paulatinamente, vamos observando, ao 

longo do ano, Leila se apropriando também desse posto, isto é, fazendo graça com e para os 

amigos, cometendo pequenos atos de supostas desobediências – como bater, escondida, 

pecinhas de encaixar embaixo da mesa –, em momentos nos quais a professora orienta que 

todos devem estar em silêncio e com os brinquedos já guardados, entre outros exemplos. 

2.3.3 LEILA E AS CRIANÇAS 

Nos subitens antecedentes, buscamos trazer à tona uma apresentação inicial de Leila, 

seus pais, sua escola, bem como da professora Nise. O intuito desse exercício era possibilitar a 

construção de uma espécie de mosaico que nos permitisse refletir sobre sujeitos centrais que 

formam o seu cotidiano. Nessa perspectiva, almejamos tecer considerações que evidenciam 

marcos da história pessoal dessa criança, perpassada por condicionantes da vida material 

concreta, bem como de uma história mais ampla, isto é, tentamos tecer algumas ponderações 

que, em certa medida, permitissem um trânsito entre dimensões tanto de uma esfera mais 

particular, singular, colocando em cena características de Leila e dos sujeitos com os quais ela 
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convive, bem como de uma esfera mais geral, universal, apontando, por exemplo, para 

diferentes significações sobre a pessoa com deficiência, sobre o papel da escola e da educação 

infantil, assim como de nuances sobre marcos jurídicos que tergiversam sobre essas questões. 

Em linhas gerais, compreendemos que todas essas dimensões, que são bastante heterogêneas, 

em alguma medida, se entrecruzam e resvalam em seu cotidiano, ou seja, incidem nas 

possibilidades de interação que formam parte e são um núcleo-chave de suas experiências na 

educação infantil. 

Neste subitem, nosso intento é conduzir o olhar para a presença, de uma forma também 

panorâmica, de Leila na escola e na relação com seus pares. Para tanto, selecionamos como 

mote alguns episódios que colocam em cena interações de Leila com outras crianças. Os 

cenários selecionados para esse recorte foi a sala de referência e um espaço singular da escola: 

o fundo do corretor da entrada principal, ambiente de grande trânsito de funcionários, 

estagiários, crianças e familiares, uma vez que é utilizado como via de acesso das famílias que 

vêm buscar  seus filhos, lugar que liga o interior da escola às salas de coordenação, sala dos 

professores, diretoria e secretaria, bem como é a região em que se concentram as crianças 

consideradas, na escola, como grupo de inclusão, quando estão aguardando a chegada do 

transporte para irem para casa e/ou quando estão aguardando o horário da entrada em suas salas 

de referência. Tal lócus funciona como uma espécie de antessala e nele há dois bancos do 

tamanho de um banco tradicional de praça, os quais são coloridos, apresentando toda a estrutura 

de assento e encosto em formato de grandes lápis de cor. Esses dois cenários elencados, são 

dois locais em que Leila permanece durante algum tempo, nos dias em que vai à escola. 

10h50 – No corredor principal 

Assim que cruzo o portão principal da escola, identifico a presença de Leila ao 

lado dos bancos ao fundo do corredor principal. Aproximo-me, cumprimentando-a, 

bem como as demais crianças e estagiárias ali presentes. Leila me conta que está bem 

nessa semana, não faltou nenhum dia, que agora se sente melhor. Diz, ainda, que 

tomou todo o remédio que a médica passou e agora já sarou da tosse. Conversamos 

mais um pouco e, em seguida, me afasto para ir ao banheiro. Quando retorno, há uma 

mulher sentada no banco, bem próxima à Leila. Entre as duas se faz presente um 

cachorro de cor bege e porte médio. Sérgio, um garoto de 9 anos, que também estava 

naquele ambiente, se aproxima e faz carinho na cabeça do cachorro. Leila acompanha 

esse movimento com os olhos fitos no cão e no colega. Sérgio, em seguida, sem dizer 

uma palavra, pega, devagarinho, a mão de Leila e a conduz, encostando sua mão na 

cabeça do cachorro, que permanece imóvel, recebendo os afagos. Leila sorri e, em 

seguida, passa a acariciar o cachorro sozinha. Sérgio comemora: “-Aeeeee, Leila!”. 

10h58 

Leila convida Sérgio para brincarem de coelho. Ela inicia a brincadeira fazendo 

movimentos relacionados à imitação de um coelho, que são imediatamente 

incorporados pelo menino. Eles fazem gestos com as mãos, ora deixando-as com as 

palmas viradas para frente, com os dedos de cada uma delas mais próximos uns dos 
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outros e colocando-as em direção à cabeça, para imitar as orelhas do coelho, ora 

colocando-as à frente do corpo, com os dedos juntos e apontando para baixo; 

imitando, assim, as patas do animal. Também procuram colocar em evidência os 

dentes dianteiros. Além desses movimentos, Sérgio salta e corre em volta da cadeira 

de rodas de Leila e no espaço em seu entorno. Pouco tempo depois, diante de Leila, 

ele começa a cantar uma música sobre coelho. Não consigo anotar a letra, é tudo muito 

rápido, mas é importante registrar que, em um determinado verso, ele insere o nome 

de Leila na cantiga. Eles trocam sorrisos, se divertem com o canto e com os 

movimentos corporais imitando coelhos. (Diário de Campo, 9 mai. 2021) 

10h40. Entro na escola e Leila já está ao fundo do corredor principal, na espécie 

de antessala onde ficam as crianças consideradas do grupo de inclusão. Cumprimento 

todas as crianças e estagiárias e me sento no chão, em frente à Leila. Posiciono-me de 

forma a ficar mais próxima de sua altura, mas não do alcance de sua visão e, ao mesmo 

tempo, acabo me posicionando de costas para quem está adentrando à escola. Percebo 

a menina sorrindo e acenando para quem está chegando. Ela está usando uma tiara 

com orelhas de coelho e isso faz bastante sucesso entre as crianças e os adultos que se 

aproximam. 

Quando noto sua movimentação – acenos e sorrisos – me viro e vejo muitas 

crianças retribuindo. Em um desses momentos, observo Leila mandando um beijo, 

por intermédio da mão direita, para Hilda, que retribui a saudação enviando-lhe outro 

beijo e um tchauzinho, ambos com a mão direita, além de um sorriso. (Diário de 

Campo, 1 out. 2021) 

11h10 - Na sala de referência 

Sento-me no mesmo agrupamento de Leila. A disposição do grupo fica da seguinte 

maneira: 

 

 

As crianças iniciam, em uníssono, a cantiga de Bom dia. A letra é centrada em 

uma saudação aos amigos, à professora e a todas as salas da escola. Nos versos Bom 

dia, amiguinhos, como vão?, que são repetidos duas vezes e seguidos de “Faremos o 

possível para sermos bons amigos, bom dia, amiguinhos, como vão?, percebo que 

Hilda e Leila cantam exatamente essa passagem com os olhos fixos uma na outra. 

Trata-se de um canto que também envolve palmas ao final de cada trecho 

interrogativo. Hilda e Leila incorporam essa dinâmica, como as demais crianças, e, 

além disso, cantam fazendo pequenos movimentos com a cabeça para o lado, 

compondo uma espécie de coreografia particular entre as duas. Entre, 
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especificamente, os versos ora mencionados, que tratam de saudar o amigo, além de 

olhares, elas trocam sorrisos. 

11h20: Hilda, que está sentada à minha direita, se aproxima de mim e diz: “- 

Quando eu cheguei (aponta com o rosto, ou seja, fazendo movimento de erguer o 

pescoço e a cabeça, para Leila que, nesse momento, está cantando e dançando com 

Maria Firmina), ela me mandou assim, ó (faz o movimento de mímica mostrando o 

envio de um beijo com a mão direita)”. 

Fabi: - Eu vi. Eu tava sentada na frente dela, e eu vi ela mandando beijo. Eu achei 

lindo demais. Quando eu lhe perguntei pra quem tinha sido o beijo, ela me disse assim: 

“Foi para a Hilda, minha amiga”. 

Hilda: - É... Ela gosta de mim. Quando eu sento ali (aponta para o lado direito de 

Leila), ela faz carinho em mim, assim, ó (Hilda passa a mão, suavemente, no meu 

cabelo). 

Fabi: - Ah, que gostoso, que legal. 

Hilda – Eu gosto dela... (encerra a frase com um sorriso no rosto e, em seguida, 

olhando para Leila, fica com o rosto sério, observando a colega). Ela é bem 

magrinha... ela tem que comer mais... ela precisa comer para ficar forte. 

11h42: Retorno do lanche da manhã. 

Acomodamo-nos novamente em nossas mesas. Leila mostra a língua, puxa os 

olhos com as pontas dos dedos e faz mais uma série de caretas. Conceição e Hilda 

observam a amiga, sorriem e entram na brincadeira. Elas vão se alternando nas caretas. 

Em poucos segundos, todas nós estamos em um processo que parece uma espécie de 

competição pra ver quem faz a pior careta. Nosso agrupamento vira um misto de 

caretas de gargalhadas, despertando olhares e sorrisos das crianças presentes nas 

outras mesas. (Diário de Campo, 1 out. 2019) 

 

Esse conjunto de passagens representa uma pequena síntese de atividades muito 

habituais no cotidiano de Leila. Tanto dentro quanto fora da sala de referência, ela está, 

correntemente, em interação com seus pares. Existe uma dimensão que gostaríamos de ressaltar, 

que remete ao âmbito das tomadas de iniciativa por parte dessa criança. Assim, de um lado, nós 

a vemos acenar e cumprimentar outras crianças e adultos, que lhe respondem, em um espaço 

marcado pelo trânsito de entrada e saída da instituição escolar. Seus acenos nos parecem revelar 

dimensões relacionadas ao ver e ser vista, bem como sobre os usos sociais de cumprimentos 

em um cenário de chegadas e partidas, aspecto característico daquele ambiente. Também é 

recorrente ver Leila propondo brincadeiras, convidando seus pares para participar ou mesmo 

iniciando dinâmicas que, em poucos instantes, passam a ser incorporadas e compartilhadas 

pelas crianças ao seu redor. 

Em meio a tudo isso, há também o lugar ocupado pela questão de seu corpo, de sua 

mobilidade. Se, por um lado, Leila não pode correr e saltar para imitar um coelho, não consegue 

esticar completamente seus braços para posicionar as mãos sobre a cabeça, simulando a orelha 

desse animal, como no caso da brincadeira partilhada com Sérgio, por outro lado, isso não é 

impeditivo para ela, inclusive, propor e iniciar a brincadeira, movimentando-se nas suas 
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possibilidades, imaginando, criando situações e enredos atrelados à trama. Muito mais que um 

ato mecânico, as brincadeiras são possibilidades de encontros profícuos com o outro e a 

manifestação de facetas da imaginação em curso. 

O comentário de Leila sobre não ter faltado naquela semana, sobre estar feliz por ter 

sarado da tosse, bem como a observação de Hilda de que a amiga é bem magrinha e precisa 

comer mais, são registros, de certa forma, das contingências que suas condições clínicas lhe 

imprimem. Leila tem essa percepção de que muitas vezes acaba não indo à escola, sabe que sua 

falta é notada, repara, também, meu interesse por saber como ela tem passado, o que tem feito. 

Nesse sentido, como interlocutora perspicaz, já se adianta, antecipa informações para me 

colocar a par das novidades. Cabe ressaltar que, o dia em que Hilda tece o comentário sobre 

Leila ser muito magra, foi o primeiro de Leila usando uma bermuda na escola. Fazia muito 

calor e Janaína comentou que Leila não via a hora de estrear tal vestimenta, parte do uniforme 

escolar que, até aquele momento, estava intocada. Se, para nós, adultos, nos depararmos com 

uma criança tão magra figurava, muitas vezes, motivo de surpresa, o comentário de Hilda é 

revelador da observação sobre a singularidade da amiga. Mais do que observar Leila, Hilda se 

depara com uma situação nova, que provavelmente lhe pareceu desafiadora, pois ao mencionar, 

de forma séria, que a amiga é muito magrinha, ela passa também a pensar em meios para que 

Leila pudesse ficar mais forte – elementos que, a nosso ver, apontam para sua preocupação com 

a colega. 

Outro ponto de destaque que gostaríamos de realçar, como paradigmático dessa relação 

tecida entre as crianças, remete à iniciativa de Sérgio de conduzir Leila a realizar carinho no 

cachorro. O garoto, mais velho, já tendo tocado no cão e observado sua reação e o possível 

interesse de Leila, dá o primeiro passo, apresentando a ela modos de como acariciar aquele 

animal. Seu movimento, conduzindo a mão da colega lentamente, parece ser também uma 

forma de interpretar como a amiga reage a tal investida e, quiçá, pode ser considerado, ainda, 

como uma dimensão também da esfera de cuidado frente a uma criança mais nova. A resposta 

de Leila, nessa interação que se manifesta a maior parte do tempo sem comunicação oral, é a 

de se entregar a essa condução. Poucos segundos depois, Leila assume o controle desse contato 

e passa a afagar o cachorro sozinha, situação que é celebrada por Sérgio e notada, também com 

entusiasmo, por todos que estamos ao seu redor. 

Parece-nos oportuno mencionar que Hilda e Renato não estão entre as crianças que 

tenderíamos a considerar melhores amigos ou mesmo como os mais frequentes parceiros de 

atividades de Leila. Nesse sentido, a seleção desses breves episódios, perpassados por 

interações que colocam em evidência situações de parceria em brincadeiras, trocas afetuosas, 
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dimensões de cuidado e preocupação com o outro, bem como os alcances das iniciativas 

tomadas por Leila, são apenas alguns dos itens que gostaríamos de sinalizar como significativos 

das experiências ali partilhadas. 

De todo modo, o conjunto de episódios ora selecionados revela um panorama das 

relações estabelecidas entre Nise e Leila, e entretecidas pela participação das demais crianças. 

Trata-se de exemplos que revelam não apenas um espaço de acolhida, preocupação e cuidado, 

por parte de Nise, mas um conjunto de interações que são também vestígios das diferentes 

formas pelas quais Leila tem sua presença e participação significada naquele ambiente. 

Não se tratam de exemplos estanques, pois as relações, em si, são fenômenos em curso, 

em movimento, em construção e transformação. Conforme destaca Vigotski (2003): 

( ) se entendemos convencionalmente o meio social como o conjunto das relações 

humanas, é totalmente compreensível sua excepcional plasticidade, que o transforma 

em um dos recursos mais flexíveis da educação. Os elementos do meio não estão em 

um estado congelado e estático; seu estado é mutante, e ele muda facilmente suas 

formas e sua configuração. Quando combina de certo modo esses elementos, o ser 

humano cria novas formas do ambiente social. (VIGOTSKI, 2003, p. 79) 

 

Partindo desse pressuposto, coadunamos com a ideia de que as múltiplas formas e 

configurações do meio são um ponto fulcral quando consideramos o campo da educação, o 

âmbito das relações de ensino e, por conseguinte, da potencialização do desenvolvimento. 

Assim, se em um primeiro momento, Leila, que sonhava em ir à escola, chega a pedir para não 

mais frequentar tal espaço, em um segundo momento – após ingressar em outra instituição de 

ensino, cenário em que, efetivamente, pudemos acompanhá-la e participar de parte das 

interações ali estabelecidas –, foi possível notá-la se mobilizando e, ao mesmo tempo, sendo 

mobilizada a formar parte desse novo coletivo. Ainda nesse sentido, dentro da própria EPG 

Marielle Franco, vemos as relações entre a professora, as estagiárias e a própria Leila, em um 

amplo processo de transformações. Nesse caso, destacamos, como exemplo, a associação 

frequente dessa criança como uma menina quietinha, boazinha, quase imóvel, percepção que 

não é estanque, uma vez que passa a coexistir com a imagem de Leila como uma criança pró-

ativa, festeira e participativa. 

A fim de complementar este exercício de apresentação de Leila e seu meio, parece-nos 

importante, para avançar na reflexão ora em curso, colocar em evidência algumas características 

da distrofia muscular, haja vista que esta enfermidade faz parte de uma das dimensões 

constitutivas da singularidade e pluralidade dessa criança no mundo.  
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3 DISTROFIA MUSCULAR: UMA BREVE INTRODUÇÃO  

Esta seção tem como objetivo apresentar um panorama sobre a temática distrofia muscular, 

com destaque para o subgrupo distrofia muscular congênita (DMC). Nessa perspectiva, sinais 

e sintomas de tais patologias, que tendem a se manifestar nos primeiros meses e anos de vida, 

serão priorizados. Além disso, almejamos compartilhar parte do percurso que trilhamos na 

busca por uma criança com distrofia muscular matriculada na educação infantil a fim de 

desenvolvermos esta investigação. Desse modo, objetivamos tecer, ainda que brevemente, uma 

reflexão tanto sobre a dimensão biológica propriamente dita, isto é, sobre a enfermidade 

mencionada, quanto colocar em evidência algumas conjecturas sobre as possíveis implicações 

de tal patologia no cotidiano de crianças e o quanto isso pode incidir sobre sua chegada às 

instituições de educação infantil. 

Distrofia muscular é o termo empregado para nomear um grupo de mais de 30 doenças. 

São caracterizadas, sobretudo, por fraqueza e atrofia muscular, cuja origem é genética. Assim, 

cada forma de distrofia muscular está relacionada a uma mutação genética específica. Em linhas 

gerais, esse processo ocorre por herança ou erro genético durante a gestação, de modo que 

algumas mutações podem ocorrer espontaneamente no óvulo da mãe ou no embrião em 

desenvolvimento. A alteração em determinados genes é responsável pela ausência ou baixa 

produção de proteínas essenciais para o desenvolvimento da musculatura, o que leva a um 

processo de degeneração progressiva. As características dessas doenças tendem a ser variadas, 

assim como as áreas do corpo afetadas, as idades em que se manifestam, gravidade, evolução 

do quadro clínico, entre outros fatores. O denominador comum desse grupo de doenças remete, 

conforme apontamos anteriormente, à atrofia e fraqueza muscular progressivas. (BIBLIOTECA 

VIRTUAL EM SAÚDE, 2016) 

Até o presente momento, não há um tratamento específico capaz de reverter tal quadro, 

ou seja, não há medicamentos, exercícios ou outras formas de intervenção que impeçam a 

progressão do enfraquecimento muscular. Trata-se, portanto, de um conjunto de doenças para 

as quais ainda não há cura, de modo que os tratamentos em voga almejam melhorar a qualidade 

e expectativa de vida dos sujeitos com tal diagnóstico.  

Nessa perspectiva, preconiza-se a oferta de serviços multidisciplinares dentre os quais se 

destacam os campos da fisioterapia e terapia ocupacional. Apresentamos, a seguir, um quadro 

centrado nos principais eixos de atendimento fisioterápico e do campo da terapia ocupacional, 

com ênfase em alguns dos seus principais objetivos.  

 



100 

 

Quadro 1: Principais indicações terapêuticas para os sujeitos com distrofia muscular 

 

Indicação terapêutica 

 

Principais objetivos 

Fisioterapia motora 

 

Tem como objetivo principal manter e/ou melhorar a força muscular, 

prevenir encurtamentos, retrações musculares e deformidades ósseas, e 

orientar os pacientes e seus cuidadores. 

 

Fisioterapia respiratória Tem como objetivo prevenir complicações pulmonares, contribuir para 

uma melhora das atividades funcionais e da qualidade de vida. 

Hidroterapia: Devido às propriedades físicas da água, como a flutuação, o empuxo e 

a turbulência, a movimentação e o ganho de algumas posturas podem 

ser facilitadas com a prática da hidroterapia, assim como o treino de 

marcha e a melhora da funcionalidade. O calor proporciona alívio da 

dor e relaxamento muscular. As atividades lúdicas fazem com que a 

terapia se torne mais prazerosa, causando bem estar e possibilitando 

uma boa atividade social. 

 

Terapia ocupacional: Visa a reabilitação funcional dos pacientes, levando em consideração 

as principais dificuldades nas atividades de vida diária (AVD´s), 

como, por exemplo, alimentar-se, cuidados pessoais e higiene, entre 

outras, e de vida prática (AVP´s), tais como escrever, utilizar o 

computador etc.  

Através de recursos de tecnologia assistiva, utilizados pela terapia 

ocupacional, pode-se potencializar uma determinada função, 

aumentando a independência e a autonomia. 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde (2016). 

Outros serviços que também tendem a ser priorizados no tratamento das distrofias 

musculares, dependendo, evidentemente, das condições clínicas e do contexto de cada sujeito, 

remetem às áreas de nutrição, psicologia, fonoaudiologia, entre outros. Ainda em relação ao 

tratamento, emprego de fármacos, indicações de cirurgia e apoio ventilatório se destacam dentre 

algumas das principais formas de intervenção (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2016). 

Diante desses apontamentos iniciais, é importante sinalizar que há uma tendência em 

muitas produções veiculadas pela área da saúde no sentido de reforçar o quão intenso e variado 

tende a ser o tratamento multidisciplinar voltado às crianças com distrofia muscular. Por outro 

lado, existe uma propensão bastante expressiva em silenciar a questão tanto do acesso quanto 

dos desafios relacionados à permanência desse público-alvo na escola. Tal fato nos parece 

bastante significativo, uma vez que o cotidiano de crianças e adolescentes, de forma geral, tende 

a ser perpassado pela experiência escolar, algo não mencionado nos documentos ora 

consultados. No caso da educação infantil, há que se destacar a ênfase que se atribui ao papel 

da escola intrinsecamente relacionado à questão de potencializar o desenvolvimento desse 

público (BRASIL, 2017, 2009), questão também não considerada nos documentos analisados. 
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Conforme buscamos pontuar, o quadro clínico das distrofias musculares é bastante 

heterogêneo e isso se deve ao fato de que a mutação de um gene que determina a ausência de 

certa proteína pode gerar uma doença com impacto mais leve ou mais grave no organismo, 

considerando-se, entre muitos outros fatores, a questão da velocidade da progressão da doença. 

Dentre os tipos mais recorrentes de distrofia muscular, encontram-se: 

Quadro 2: Tipos de distrofia muscular mais recorrentes 

 Distrofia muscular de Duchenne; 

 Distrofia muscular de Becker; 

 Distrofia muscular congênita; 

 Distrofia muscular do tipo cinturas; 

 Distrofia muscular facioescapuloumeral; 

 Distrofia muscular miotônica ou de Steinert; 

 Distrofia muscular de Emery Dreifuss; 

 Distrofia muscular oculofaríngea. 

Fonte: Quadro produzido por esta autora a partir de apresentação sobre o tema Distrofias Musculares veiculada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (2016). 

 

De modo panorâmico, compartilhamos, a seguir, um quadro que condensa alguns dos 

sinais mais frequentes relacionados à caracterização dos três tipos de distrofia que, inicialmente, 

havíamos eleito para o desenvolvimento de nosso trabalho, isto é, a distrofia muscular de 

Duchenne, distrofia facioescapuloumeral e a distrofia muscular congênita.  

 

Quadro 3: Algumas distrofias musculares e seus principais sinais 

Distrofia Muscular de 

Duchenne (DMD) 

 

Distrofia Muscular 

Congênita 

Distrofia 

Facioescapuloumeral 

 Quedas frequentes.  

 Dificuldade para 

caminhar, subir 

escadas, levantar, 

correr e pular. 

 Fraqueza dos 

músculos do quadril, 

caracterizando uma 

marcha anserina 

(“andar gingado”). 

 pseudo-hipertrofia 

muscular - “Músculos 

 São caracterizadas 

por hipotonia 

muscular congênita, 

atraso no 

desenvolvimento 

motor e fraqueza 

muscular. 

 

 Pode incluir 

alterações oculares e 

no sistema nervoso 

central.  

 Causa fraqueza 

muscular e perda de 

massa muscular 

atingindo a face, a 

cintura escapular e os 

membros superiores. 
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da panturrilha 

maiores que o 

normal”. 

 A produção científica 

na área da saúde 

aponta que 

porcentagem 

expressiva dos 

sujeitos com tal 

diagnóstico também 

apresentam 

deficiência 

intelectual. 

 

 

* Os sinais geralmente 

surgem quando a criança 

começa a andar. 

**É a forma mais recorrente 

e agressiva de distrofia 

muscular 

 

*Os sinais surgem nos 

primeiros meses de vida. 

*Os sinais podem surgir a 

partir dos 3 anos. 

Fonte: Quadro produzido por esta autora a partir de apresentação sobre o tema Distrofias Musculares veiculada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (2016) e revisão de artigos sobre o tema, tais como Nardes, Araújo e Ribeiro (2012); 

Reed (2010), Acosta Guío e Zarante Montoya (2010). 

 

3.1 DISTROFIA MUSCULAR E A NOÇÃO DE DOENÇA RARA  

Quando nos propusemos a investigar crianças com distrofia muscular em espaços 

educacionais, partimos de uma experiência já vivenciada junto a mais de uma centena de alunos 

com tal diagnóstico e somamos a isso a constatação da ausência de pesquisas especificamente 

sobre crianças com distrofia muscular na educação infantil. Tais fatores contribuíram para que 

partíssemos da suposição de que a própria matrícula e permanência dessas crianças na escola 

já figurariam, por si só, como um desafio.  

Na introdução deste capítulo, ao tratarmos, ainda que de forma panorâmica, dos principais 

sinais da distrofia muscular e dos tratamentos em voga, explicitamos dados que permitem inferir 

que a rotina de crianças que realizam tratamento multidisciplinar tende a ser bastante intensa. 

Tal aspecto, sem dúvida, concorre para que, caso a criança já esteja matriculada na educação 

infantil, tenha necessidade de se ausentar da instituição educacional em diversos momentos. 

Isso geralmente tende a ocorrer pela dificuldade em conciliar os horários da escola ou creche 

aos dos diferentes tipos de fisioterapia e demais atendimentos com a equipe multiprofissional e 
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merece ser somado a um quadro de possível fragilidade física, envolvendo o cansaço e 

desconforto físico da criança, além do fato de que não se deve desconsiderar possíveis 

demandas de horários relacionados a compromissos profissionais dos próprios familiares que 

assumem os cuidados dessas crianças. 

Outro ponto relacionado a esse contexto já tão permeado por desafios remete à noção de 

doença rara, termo ao qual conceito de distrofia muscular aparece associado. Quanto, 

especificamente, à definição de doença rara em nosso país, é válido destacar a Portaria no 199, 

de 30 de janeiro de 2014, artigo 3º, passagem em que se afirma: “considera-se doença rara 

aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 

2.000 indivíduos”. (BRASIL, 2014). 

Ressalta-se que a própria classificação de doença rara, assim como de qualquer outro 

grupo de doenças, é uma construção histórica, pautada por crivos estabelecidos segundo 

determinados parâmetros biológicos, culturais e, inclusive, econômicos em voga. Em outras 

palavras, aquilo que é considerado uma doença rara no Brasil, no século XXI, não 

necessariamente o é em outros tempos e espaços do globo. A esse respeito, evidencia-se a 

contribuição empreendida por Aith et al. (2014), que revisitaram indicadores e definições de 

doenças raras estabelecidos em diversas regiões do planeta tendo como marco cronológico o 

início dos anos 2000. Em tal contexto, os pesquisadores destacaram que: 

Considera-se doença rara o evento patológico caracterizado pela sua relativa baixa 

ocorrência, ou mesmo raridade da sua ocorrência, na população em geral. Cada país 

define limiares próprios para essa raridade. Os Estados Unidos da América definem o 

critério de 75 ocorrências a cada 100 mil habitantes, enquanto a União Europeia adota 

o critério de um por 10 mil habitantes. (AITH et al. 2014, p. 18 -19) 

 

Ainda em relação a tal tema, esse grupo de investigadores colocou em destaque a própria 

mensuração de doenças raras segundo determinadas regiões do globo. 

 

Organizações internacionais, como o National Organization for Rare Disorders, 

estimam a existência de 6.800 diferentes doenças raras, que hoje acometeriam 30 

milhões de norte-americanos; o European Organization for Rare Diseases calcula que 

30 milhões de europeus padecem de 6.000 a 8.000 doenças raras. Outra importante 

fonte para se compreender o que é uma doença rara é o Orphanet, consórcio de 

pesquisa que engloba cerca de 40 países, coordenado por uma equipe francesa, e que 

apresenta uma lista de 5.954 doenças raras. No entanto, menos de mil doenças raras 

se beneficiam de um mínimo de conhecimento científico; parte delas dispõe de 

métodos diagnósticos, sem contar com tratamento reconhecido, enquanto outras 

possuem várias opções de tratamento. (AITH et al., 2014, p. 19) 
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O que pretendemos ressaltar, ao compartilhar os excertos transcritos acima, é que a noção 

de doença rara, temática que perpassa esta investigação, figura como um conceito que, por si 

só, demanda reflexões, uma vez que se trata de uma definição que tem suas nuances alteradas 

em determinados contextos, marcados, em geral, pela diversidade regional e temporal. 

Compreender esse conceito e as relações que estão por trás de sua formulação é um ponto de 

partida importante.  

Assim, a questão de as distrofias musculares serem consideradas doenças raras parece ser 

um indicador significativo da dificuldade de diagnóstico, aspecto que tem relação direta 

também com o que se privilegia no campo da pesquisa, da formação dos profissionais em saúde 

e, por conseguinte, em relação à oferta de tratamento. Nesse sentido, pondera-se que o modelo 

de formação profissional na sociedade capitalista tende a privilegiar o atendimento e cuidado 

em larga escala, priorizando investimentos para o atendimento e contenção de doenças de maior 

recorrência, almejando, sobretudo, minimizar prejuízos na esfera produtiva. Assim, um modelo 

de atenção à população acometida por doenças de menor incidência na sociedade e, ao mesmo 

tempo, caracterizada por maior impacto nas condições orgânicas, acaba sendo um mote, muitas 

vezes, para que seja posto em segundo plano tanto no campo da formação, pesquisa e, 

consequentemente, no âmbito da oferta de tratamentos. 

Essa nossa hipótese inicial acerca de um não investimento expressivo no campo das 

doenças raras18 parece coadunar com a reflexão empreendida por Aith et al. (2014), da qual 

destacamos a seguinte passagem: 

As discussões sobre doenças raras são importantes para o sistema de saúde à 

medida que estão relacionadas com a possibilidade ou não de tratamento de seus 

portadores pelo Estado, por meio de terapias e medicamentos. Nesse sentido, 

contemporaneamente essas doenças apresentam-se à sociedade em estreita relação 

com os chamados medicamentos órfãos, uma vez que, por sua raridade, elas não têm 

maiores potenciais de lucro para a indústria farmacêutica, que não demonstra interesse 

em investir na pesquisa e desenvolvimento de drogas para o tratamento dessas 

doenças. (AITH et al., p. 19 -20) 

 

                                                 

 

18 Não estamos afirmando que não há pesquisas em curso sobre esse tema no Brasil e em outras partes do 

mundo. Felizmente, investigações nesse campo existem e são realizadas há anos. O que buscamos ressaltar é que 

não são realizados grandes investimentos nesse campo, como ocorre em relação a outras doenças, por exemplo, e 

acreditamos que a questão do lucro é um argumento importante a ser considerado. Nesse sentido, pensando nos 

rumos atuais das políticas brasileiras, com grande debate em favor do financiamento privado para pesquisas em 

universidades públicas, esse ponto, a nosso ver, merece receber mais atenção ainda. Nossa experiência pretérita 

com sujeitos com distrofia muscular, seus familiares e profissionais da saúde também foi fortemente marcada pela 

afirmação desses grupos no sentido de que existe uma quantidade expressiva de profissionais da área da saúde que 

não conhecem as especificidades do tratamento desse público-alvo, uma vez que não teriam aprendido sobre esse 

tema em sua formação inicial.  
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A ideia de medicamento órfão, isto é, drogas que a indústria farmacêutica tem pouco 

interesse em desenvolver, por partir do pressuposto de que seu comércio não será lucrativo, 

uma vez que se supõe que não atingirá um grande número de consumidores, é também um 

ponto contemplado na reflexão dos pesquisadores ora mencionados, que buscam, inclusive, 

trazer elementos da história de tal conceito, como revela o trecho a seguir: 

O termo medicamento órfão foi utilizado pela primeira vez no ano de 1968, pelo 

pediatra Harry Shirkey, em um editorial da revista Pediatrics para se referir a uma 

droga de adulto para uso pediátrico. Trata-se de um medicamento potencialmente útil, 

não disponível no mercado, em função de sua exploração não ser considerada 

lucrativa devido à baixa escala da demanda. (AITH et al., p. 20) 

 

A relação que podemos inferir a partir da constatação das doenças raras como algo 

posto, em geral, em segundo plano em termos de demandas dos serviços de pesquisa, formação 

e atendimento em saúde e a noção de medicamento órfão coloca em cena um debate que se faz 

necessário quando buscamos compreender facetas dos desafios no campo da saúde. Ampliar 

esse debate, trazendo à tona desafios e constatando limites e possibilidades de ações que 

impactam diretamente a manutenção da vida humana é um aspecto, até então, pouco refletido 

nas pesquisas que assumem o campo da educação como escopo, mas que, a nosso ver, são 

válidas também, uma vez que complementam diferentes nuances e sentidos de exclusão na 

sociedade capitalista que, evidentemente, se aplica a crianças com doenças crônicas. 

A definição de doença rara veiculada na Biblioteca Virtual de Saúde (2016), órgão 

vinculado ao Ministério da Saúde brasileiro, é igualmente um dado significativo para adensar 

a reflexão sobre tal conceito em nosso país. A esse respeito, destaca-se o seguinte excerto: 

Geralmente, as doenças raras são crônicas, progressivas e incapacitantes, podendo 

ser degenerativas e também levar à morte, afetando a qualidade de vida das pessoas e 

de suas famílias. Além disso, muitas delas não possuem cura, de modo que o 

tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiológico, 

psicoterápico, entre outros, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar seu 

aparecimento. 

Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 

indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. O número exato de 

doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam entre 6.000 a 8.000 tipos 

diferentes de doenças raras em todo o mundo. 

Oitenta por cento (80%) delas decorrem de fatores genéticos, as demais advêm de 

causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. Muito embora sejam 

individualmente raras, como um grupo elas acometem um percentual significativo da 

população, o que resulta em um problema de saúde relevante. (BRASIL, 2016) grifo 

nosso 
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O trecho com nosso grifo revela certa ambiguidade ao considerar a incidência das doenças 

raras. De um lado, destaca-se a doença de forma isolada, isto é, específica, centrada em sua 

particularidade, o que faz com que se considere como de baixa incidência na população. Por 

outro lado, ao se levar em conta tal enfermidade como um grupo de doenças, se reconhece a 

incidência de um percentual expressivo na população.   

No caso específico da distrofia muscular, por exemplo, se considerarmos o conjunto 

total de patologias que engloba esse termo, estamos diante da doença que representa uma das 

alterações genéticas mais comuns em todo o mundo. A estimativa atual é que, de cada 2.000 

nascidos vivos, um é portador de algum tipo de distrofia muscular. Essa incidência supera, por 

exemplo a de doenças como o câncer infantil, que é de aproximadamente um para 4.500 

nascidos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. 

Em entrevista sobre esse tema a um portal da internet voltado à área da saúde, Zatz19, 

pesquisadora da temática distrofia muscular no Brasil, afirma, em relação a incidência das 

distrofias musculares e doenças neuromusculares no país, que: 

Se englobarmos todas essas doenças num grupo só, teremos mais de 50 tipos 

diferentes que acometem uma em cada mil pessoas. Isso significa que, no Brasil, mais 

de 200 mil pessoas são atingidas por essas moléstias graves e incapacitantes. (ZATZ, 

2011)  

 

Diante das questões que foram expostas, buscamos, ao delinear o escopo desta pesquisa, 

identificar e ressaltar algumas das principais contradições que envolvem o contexto em que 

estão inseridas as crianças com distrofia muscular em nosso país. Assumimos, assim, como 

ponto de partida, a importância da articulação entre saberes e proposições dos campos da saúde 

e educação. Nesse sentido, colocamos em destaque a necessidade de se questionar aspectos 

relacionados ao acesso ao diagnóstico e tratamento – embora não seja nosso objetivo centrarmo-

nos especificamente nesse ponto –, bem como acerca dos alcances efetivos de matrículas dessas 

crianças na educação infantil. Procuramos, dessa forma trazer à tona e, de certo modo, 

inquietarmo-nos com a própria definição de doença rara20. 

                                                 

 

19 Mayana Zatz é professora titular de Genética do Instituto de Biociências da USP, coordenadora do Centro de 

Pesquisas sobre o Genoma Humano e células-tronco (CEGH-CEL) e do Instituto Nacional de Células-Tronco em 

Doenças Genéticas. 

20 Conforme buscamos ressaltar ao longo deste tópico, a ideia de doença rara não nos pareceu algo que 

efetivamente figure como tão raro, como, a princípio, faz parecer tal adjetivação. A despeito disso, no entanto, 

acreditamos que, ainda que fosse uma parcela realmente muito pequena da população que apresentasse tal doença, 

o investimento tanto no campo da saúde quanto da educação deveria ser priorizado. 

https://www.minhavida.com.br/temas/c%C3%A2ncer%20infantil
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3.2 DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA  

A partir dos tipos de distrofias musculares cujos sintomas se manifestam com maior 

incidência já na primeira infância, destacaremos, neste tópico, a distrofia muscular congênita 

(DMC). Nosso principal objetivo é compartilhar questões relacionadas a sua definição e 

principais sinais. Baseamo-nos no pressuposto de que essas informações são importantes para 

a reflexão sobre a presença de crianças com distrofia muscular congênita na escola. Isso porque, 

ao serem conhecidas e compreendidas possíveis especificidades das condições clínicas desse 

público-alvo, poderão ser ofertadas ações e empregadas estratégias que contribuam para sua 

segurança, conforto, acolhida, bem como para potencializar modos efetivos de participação nas 

atividades pedagógicas, no usufruto dos espaços e ações que formam parte do cotidiano escolar, 

entre outros fatores. 

Em linhas gerais, a distrofia muscular congênita se manifesta já no momento do 

nascimento ou em etapas subsequentes, isto é, muitos dos seus sinais se fazem presentes no 

curso da primeira infância. É caracterizada, sobretudo, por hipotonia muscular congênita, atraso 

no desenvolvimento motor e fraqueza muscular de início precoce. O quadro clínico, de 

gravidade variável, pode também incluir alterações oculares e no sistema nervoso central 

(REED, 2009). A frequente aparição de retrações articulares, rigidez, deformidade de coluna, 

insuficiência respiratória e, em alguns casos, comprometimento cardíaco também são fatores a 

serem considerados (QUIJANO-ROY, GOMÉS-GARCIA, 2018, p. 530). 

Um importante dado a ser salientado é que o termo distrofia muscular congênita remete 

a um grupo de doenças musculares bastante heterogêneo genética e clinicamente. Em função 

disso, a produção de conhecimento científico na área da saúde tem trabalhado em uma 

perspectiva de divisão dessa patologia em subgrupos. Compartilhamos, a seguir, um quadro 

com os subtipos mais comuns das distrofias musculares congênitas identificadas até o 

momento. 

 

Quadro 4: Principais subtipos de distrofia muscular congênita 

 Distrofia muscular congênita clássica (DMC tipo 1); 

 Distrofia muscular congênita tipo Fukuyama; 

 Síndrome Muscle Eye-Brain21; 

                                                 

 

21 Em revisão de literatura sobre o tema, encontramos, em alguns textos, a tradução desse tipo de distrofia muscular 

para a língua portuguesa como doença músculo-olho-cérebro, termo que aparece, por exemplo, em Rooco et al., 
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 Síndrome de Walker-Walburg; 

 Distrofia muscular de Ullrich. 

Fonte: Quadro produzido por esta autora a partir de revisão de artigos sobre o tema distrofia muscular congênita. 

 

Ao abordar a subdivisão da distrofia muscular congênita, Quijano-Roy, Gomés-Garcia 

(2018, p. 541) propalam que “Actualmente hay casi una treintena de genes conocidos 

responsables, diferenciándose cinco formas principales de DMC (merosinopatías, 

colagenopatías, distroglicanopatías, selenopatías y laminopatías)”. 

Cabe mencionar que, segundo Reed (2009, p. 343), a partir da década de 1990, houve 

uma progressão nos conhecimentos sobre genética e biologia molecular desse grupo de 

distrofias. Ainda a respeito das subdivisões das distrofias musculares congênitas nos últimos 

anos, Carakushansky, Ribeiro, Kahn (2012) também destacam avanços em termos de 

identificação das causas dessas doenças. Segundo esses autores:  

 

Nas duas últimas décadas, com a descoberta de mutações causadoras dessas 

doenças em múltiplos genes, o conceito de DMC evoluiu de uma condição definida 

estritamente pelo quadro clínico para um grupo mais inclusivo de subtipos definidos 

pelos genes nos quais ocorre a mutação causadora. As manifestações clínicas podem 

se sobrepor entre os subtipos de DMC. No entanto, o termo geral DMC continua sendo 

útil para os pediatras por fornecer uma base útil para a abordagem diagnóstica do 

lactente ou da criança pequena com fraqueza muscular (CARAKUSHANSKY, 

RIBEIRO, KAHN, 2012, p. 93)  

 

Um enfoque que costuma estar presente nas classificações e agrupamentos dos subtipos 

de distrofias musculares congênitas remete à incidência de implicações no sistema nervoso 

central. Exemplo de distrofias caraterizadas por alterações nesse campo seriam a DMC tipo 

Fukuyama, Síndrome Muscle Eye-Brain e a Síndrome de Walker-Walburg (QUIJANO-ROY, 

GOMÉS-GARCIA, 2018; ACOSTA GUÍO, ZARANTA MONTOYA; REED, 2009).  

Com base na revisão bibliográfica empreendida, foi possível perceber que muitos 

pesquisadores apontam, entre as especificidades que compõem esses três subtipos de distrofia, 

questões relacionadas a alterações e má formações no sistema nervoso central, como é o caso 

da revisão de literatura empreendida por Reed (2009). Encontramos, além disso, autores que 

exemplificam parte dessas especificidades a partir do emprego do termo retardo mental 

                                                 

 

2005. Alguns outros autores, no entanto, ao tratarem desse tipo de distrofia empregam parte da nomenclatura com 

os termos em inglês, como é o caso de Síndrome Muscle Eye-Brain, como aparece nas produções de Reed (2009).  

http://lattes.cnpq.br/8642117390805422
http://lattes.cnpq.br/9866714186394914
http://lattes.cnpq.br/8642117390805422
http://lattes.cnpq.br/9866714186394914
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(QUIJANO-ROY, GOMÉS-GARCIA, 2018; ACOSTA GUÍO, ZARANTE MONTOYA, 

2014),  

De modo a ilustrar parte das informações anteriores, destacamos a definição de distrofia 

muscular congênita apresentada, por exemplo, por Acosta Guío e Zarante Montoya (2010), cujo 

trabalho, assim como de Reed (2009 e 2010), também está centrado em revisão bibliográfica 

sobre o tema: 

Las distrofias musculares congénitas son un grupo heterogéneo de alteraciones 

heredadas en forma autosómica recesiva. Se presentan con hipotonía y debilidad 

musculares desde el nacimiento o desde los primeros meses de vida. Se han 

reconocido varias formas que se dividen en dos grupos: las que se asocian con retardo 

mental y las que no lo hacen. (ACOSTA GUÍO, ZARANTE MONTOYA, 2010, p. 

412) 

 

Ainda em relação a tal aspecto, esses pesquisadores apregoam que os três subtipos de 

distrofia muscular ora mencionados, isto é, DMC tipo Fukuyama, Síndrome Muscle Eye-Brain 

e a Síndrome de Walker-Walburg, estão “asociados con anormalidades estructurales, profundo 

retardo mental y convulsiones” (ACOSTA GUÍO, ZARANTE MONTOYA, 2014, p. 413). 

Outro item que aparece no debate produzido no campo da saúde acerca das distrofias 

musculares congênitas remete à noção de doença rara. Nesse sentido, cabe evidenciar a 

ponderação de Oliveira et. al (1991).  

A prevalência da DMC é tida como rara, mas Donner et al.4, Jones et al. e 

McMenamin et al.  crêem que ela é mais comum que o descrito. No Setor de Doenças 

Neuromusculares da Disciplina de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, a 

DMC corresponde à quinta forma mais comum das miopatias primárias (5,2%). 

(OLIVEIRA et al., 1991) 

 

 

A passagem ora transcrita é relevadora de que, já no início da década de 1990, se 

questionava se, realmente, a DMC deveria ser considerada uma doença que atingia uma parcela 

tão baixa da população. Em seu trabalho, a equipe de pesquisadores brasileiros, por exemplo, 

busca cotejar dados de investigações já empreendidas na área da saúde com os índices do setor 

de doenças neuromusculares em que, naquele momento, estavam inseridos. Trata-se, portanto, 

de uma afirmação que já colocava em xeque a ideia de que as distrofias musculares congênitas 

atingiam uma parcela muito pequena da população, tal como de doenças raras nos leva quase 

que automaticamente a crer.   

Se, por um lado, encontramos pesquisadores que defendem que há avanços no campo da 

pesquisa sobre distrofia muscular congênita, sobretudo nas últimas décadas, por outro lado, há 
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aqueles que assinalam a escassez de investigação sobre esse assunto, levando em conta, 

inclusive os diferentes tipos de enfoque que possibilitariam ampliação de repertório sobre tema, 

como é o caso da ponderação de Leitão (2014). 

A dificuldade no diagnóstico traduz-se pela escassez de estudos epidemiológicos 

realizados nas últimas décadas, especialmente a nível mundial. Entretanto, alguns 

estudos apontam para valores de prevalência de DMC variando entre 0,68 a 2,5 por 

100.000 pessoas, embora se acredite que esses valores sejam subestimados. (LEITÃO, 

2014, p. 1) 

 

De todo modo, o argumento de que a estimativa de pessoas com DMC tende a ser maior 

que o notificado (OLIVEIRA et al., 1991; LEITÃO, 2014; BERTINI et al., 2011; QUIJANO-

ROY, SPARKS, RUTKOWSKI, 2012), a nosso ver, é um ponto fulcral ao considerarmos os 

desafios vivenciados por pessoas que convivem com uma doença tão impactante. Trazer essa 

realidade para o plano dos espaços escolares é considerar uma presença expressiva de crianças 

muitas vezes com dor e com sinais de progressão de uma doença que levam suas famílias a 

amplas jornadas em busca de diagnóstico e atendimento médico. 

Em relação aos subgrupos de DMC, cabe mencionar que em torno de 40% a 50% dos 

diagnósticos estão relacionados à deficiência primária da proteína merosina. Nesses casos, 

apresenta-se um fenótipo mais homogêneo, com grave comprometimento motor e respiratório. 

Segundo Rocco et al. 2005,  

Os pacientes com deficiência da merosina (DMC-DM), em torno de 40-50% dos 

casos, apresentam um fenótipo mais grave. A maioria não chega a deambular e o 

comprometimento respiratório é mais intenso. Outro achado característico nesses 

pacientes é o comprometimento da substância branca do sistema nervoso central 

(SNC), embora o nível cognitivo seja normal na maioria das crianças. Até o presente 

momento não há tratamento definitivo para estas crianças. No entanto, o tratamento 

fisioterápico quando iniciado precocemente tende a promover melhora na qualidade 

de vida e da sobrevida destas crianças. Uma avaliação funcional detalhada, incluindo-

se exame de força muscular, detecção de deformidades músculo-esqueléticas, 

avaliação da capacidade funcional e provas de função pulmonar são fundamentais no 

sentido de promover um programa amplo de reabilitação. (ROCCO et al. 2005, p. 299) 

           A síntese apresentada por Rocco et. al (2005) é reveladora do quanto esse subtipo de 

distrofia é agressiva, uma vez que tem como sinais clínicos, para a maioria das crianças, a 

ausência do processo de deambulação e um expressivo comprometimento respiratório. Somam-

se a esse quadro, ainda, dificuldades relacionadas ao âmbito da alimentação. 

Cabe pontuar, também, que a literatura científica no campo da saúde apregoa a 

importância do diagnóstico precoce a fim de retardar o processo de progressão da doença e 

proporcionar maior qualidade de vida. Outra faceta significativa defendida nesse campo remete 
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à importância dos pediatras serem orientados em favor de um diagnóstico adequado. Nessa 

perspectiva, Carakushansky, Ribeiro e Kahn (2012, p. 93), por exemplo, alertam que “é 

aconselhável divulgar essa doença na comunidade pediátrica, devido ao início precoce das 

manifestações clínicas e o fato de ser frequentemente mal diagnosticada ou não ser 

diagnosticada”.  

O fato é que ainda há necessidade de muito investimento em nosso país para que parte 

expressiva da população tenha acesso ao diagnóstico e tratamento das distrofias musculares. 

Ao considerar especificamente o caso da distrofia muscular congênita de Ullrich, por exemplo, 

Carakushansky, Ribeiro e Kahn ressaltam a necessidade de recursos materiais para a realização 

do diagnóstico em consonância com os protocolos referendados internacionalmente. Segundo 

esses autores: 

O teste genético é considerado o padrão-ouro para a obtenção de um diagnóstico 

definitivo, mas atualmente está disponível apenas em poucos centros médicos no 

mundo. O tipo de mutação encontrada pode desempenhar um papel importante na 

definição prognóstica dos indivíduos afetados. (CARAKUSHANSKY, RIBEIRO, 

KAHN, 2012, p. 95) 

 

Assim, apesar do reconhecimento da importância do diagnóstico, que permitiria, o 

quanto antes, uma intervenção significativa no campo multidisciplinar em prol da qualidade de 

vida dos sujeitos com distrofia muscular, temos, por outro lado, um condicionante concreto que 

permeia a realidade de muitos sujeitos, isto é, o emprego do teste genético não é um fato 

consolidado em muitas regiões do planeta, conforme ressaltam os pesquisadores ora 

mencionados. Diante dessa constatação, é importante refletir sobre o peso da desigualdade 

social na oferta e no acesso a diagnósticos e tratamentos multidisciplinares tão necessários e, 

ao mesmo tempo, reconhecidos como direitos dos cidadãos em tantos países a despeito de sua 

efetiva oferta.  

 Buscando dar sequência aos percursos empreendidos nesta investigação, os quais têm 

relação direta com a presença da distrofia muscular na vida das crianças diagnosticadas e/ou 

em busca de diagnóstico, compartilhamos, no próximo subitem, parte de nossos desafios para 

encontrar uma criança com distrofia muscular já matriculada na educação infantil.  
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3.3 SOBRE OS PRIMEIROS DESAFIOS DA PESQUISA: A BUSCA POR CRIANÇAS 

COM DISTROFIA MUSCULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Considerando o conjunto de aspectos brevemente apresentado, destacamos que o marco 

inicial desta investigação estava centrado em localizar crianças matriculadas na educação 

infantil que já tivessem recebido o diagnóstico de distrofia muscular. Mais especificamente, 

buscávamos um público-alvo, preferencialmente, com idade a partir de 4 anos, com diagnóstico 

de distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular congênita e distrofia muscular 

facioescapuloumeral.  

A justificativa para tal recorte partia de três aspectos. O primeiro deles é que essas 

patologias fazem parte do grupo de distrofias mais recorrentes, o que implicaria uma chance 

maior de encontrar crianças com tal diagnóstico já matriculadas na educação infantil. O segundo 

aspecto remete ao fato de que os sinais dessas doenças tendem a se manifestar ora nos primeiros 

meses, ora nos primeiros anos de vida. Assim, apesar de apresentarem alguns sinais similares, 

esses três tipos de distrofia, quando comparados entre si, contemplam também características 

diversas em termos de sinais e impacto da doença, o que permitiria uma ampliação de repertório 

no campo da pesquisa em educação acerca desse tema. Em outras palavras, conhecer um pouco 

mais sobre crianças com essas patologias permitiria entender, ainda que de forma um tanto 

genérica e panorâmica, um pouco mais sobre possíveis particularidades de cada um desses tipos 

de distrofia, bem como sobre limites e possibilidades em relação à participação de tais crianças 

na educação infantil, considerando as diferentes coletividades às quais elas estariam inseridas. 

Por fim, a opção pelo trabalho preferencialmente com crianças nessa faixa etária se 

justifica pelo fato de a idade de 4 anos ser o marco estabelecido como o início da 

obrigatoriedade da matrícula na educação básica em nosso país, além do já mencionado fato de 

partimos do pressuposto de que seria mais difícil encontrar crianças ainda mais novas já 

efetivamente diagnosticadas e matriculadas. Nesse sentido, embora a produção de 

conhecimento na área da saúde destaque a importância do diagnóstico precoce para a população 

com distrofia muscular, isso, infelizmente, ainda não é uma realidade estruturada em nosso país, 

conforme discorremos no subitem anterior. 

Em um primeiro momento, buscamos estabelecer contato com unidades do Centro de 

Formação e Acompanhamento à Inclusão (Cefai) de diversas regiões da cidade de São Paulo. 

Diante das devolutivas que apontavam a ausência de crianças matriculadas com tal diagnóstico, 

foram priorizadas outras estratégias, como a de nos reportarmos às famílias que eu já conhecia, 

pela experiência anterior em um espaço da área da saúde que atendia pessoas com distrofia 
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muscular. Por meio do contato com essas pessoas com as quais eu havia convivido, almejava 

alcançar outras famílias, haja vista que a única criança matriculada na educação infantil com 

quem mantive contato, naquele período, já cursava o ensino fundamental quando esta pesquisa 

foi iniciada.  

Outra tentativa empreendida foi estabelecer contato com grupos e associações de pessoas 

com distrofia muscular. A partir de buscas na internet, localizei o contato de quatro 

associações22, sendo duas da região sul, uma da região sudeste e outra da região centro-oeste 

do país. Entre os meses de abril e junho de 2018, tentei estabelecer diálogo com essas 

associações. Como em suas páginas havia disponibilização de e-mails para contato, esse foi o 

canal empreendido. Para cada uma dessas associações, enviei, mais de uma vez, uma mensagem 

geral me apresentando, mencionando a pesquisa em curso e indagando se, entre seus associados, 

havia famílias com crianças a partir de 4 anos com diagnóstico de distrofia muscular que 

frequentassem instituições educacionais. Naquele momento, imaginando que meus contatos 

teriam devolutivas afirmativas, cheguei a considerar elaborar um primeiro mapeamento sobre 

a presença de crianças com distrofia muscular matriculadas na educação infantil a partir das 

diferentes macrorregiões do país.  

Nesse processo, no entanto, obtive resposta de uma única associação23, após a já 

mencionada prática de reenvio da mensagem de apresentação. A devolutiva veio em nome da 

diretora de uma dessas associações, que também se apresentava como diretora-presidente da 

Sociedade em Prol da Acessibilidade de seu estado. No corpo da mensagem, além de sua 

assinatura que aparecia seguida da apresentação desses cargos de diretora, havia uma resposta 

que ocupava menos da metade de uma linha, grafada da seguinte maneira “Não veio a 

pesquisa”.  

Diante dessa resposta inicial, percebi que minha interlocutora não havia entendido que eu 

buscava contatos de famílias vinculadas à associação que ela presidia, mais especificamente, 

famílias que tivessem crianças com distrofia muscular e pudessem colaborar para o 

                                                 

 

22Associação Carioca de Distrofia Muscular, Associação Gaúcha de Distrofias Musculares, Associação Sul 

Catarinense de Amigos e Familiares de Portadores de Distrofias Musculares Progressivas, Associação de Doenças 

Neuromusculares de Mato Grosso do Sul. 
23 A fim de não expor, especificamente, a associação que, por meio de sua diretora, nos respondeu, não vamos 

identificá-las. No entanto, em função da contradição vivenciada, aspecto que permeia algumas das histórias dos 

espaços de acolhida de pessoas com distrofia muscular, consideramos oportuno evidenciar parte da trajetória 

experienciada, uma vez que esse foi um caminho percorrido no início desta investigação e figura como algo que 

foi importante, inclusive, para repensarmos nossa estratégia em termos de busca de contato com famílias de 

crianças com distrofia muscular. 
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desenvolvimento da investigação. Essa era minha busca e a razão do contato empreendido, 

logo, não se tratava de compartilhar, por e-mail, os resultados de uma pesquisa já realizada. 

Frente a esse quadro, busquei ampliar nosso diálogo. Por meio do emprego de outras palavras, 

apresentei-me como alguém que estava realizando uma pesquisa naquele momento, expliquei 

sobre meu interesse em localizar crianças com distrofia muscular que já estivessem 

matriculadas em instituições de ensino e pedi, encarecidamente, sua ajuda para identificar se, 

entre os associados, havia crianças com tal diagnóstico que estivessem matriculadas na 

educação infantil. A resposta, que, nesse caso, veio imediatamente, foi que tal associação “não 

tinha muitos associados com Duchenne”, recorte que a própria diretora da associação fez, pois 

eu havia indagado, em todas as mensagens, sobre crianças com distrofia muscular de um modo 

geral e não apenas com distrofia muscular de Duchenne. Além disso, ela “encerrou” o assunto 

dizendo que não tinham “nenhum associado nessa faixa etária em condição escolar”.  

Essas trocas de mensagens me pareceram, a princípio, um tanto ríspidas, pois tudo era 

respondido em meia ou, no máximo, uma linha. O teor me parecia centrado em demonstrar o 

interesse em encerrar o assunto, embora, contraditoriamente, essa tenha sido a única associação 

que respondeu às minhas tentativas de interlocução. As negativas sucessivas e em poucas 

palavras, tais como “não veio a pesquisa”, “não temos muitos associados”, “não temos crianças 

em condição escolar nessa idade” somadas à ausência de respostas das outras associações 

contatadas me fizeram questionar se, realmente, a busca pelas crianças e suas famílias deveria 

ocorrer por meio do contato com as associações que representavam tais grupos e que, 

aparentemente, pelo menos naquele momento, não tinham interesse em envolver seu público-

alvo com outros interlocutores e em investigações científicas, ao menos não na área da educação 

e saúde, que era o modo como eu apresentava a pesquisa em curso.  

Embora reconheça que pudesse ter sido um caminho muito profícuo avançar nessa 

interlocução, convidando, por exemplo, a presidenta de uma associação de doenças 

neuromusculares que ocupava também o cargo diretora-presidente da Sociedade em Prol da 

Acessibilidade de um estado brasileiro povoado, naquele momento, por aproximadamente 

2.780.000 de pessoas, a refletir sobre o que, pessoal e institucionalmente, ela considerava como 

uma criança “em condição escolar”, optei por buscar outros canais de comunicação.  

Entendo que avançar em tal diálogo poderia ter sido um caminho muito válido, mas a 

preocupação com a localização das crianças que eu pudesse efetivamente acompanhar, os 

prazos relacionados à submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e todos os 

desencontros até aquele momento já vivenciados no início do doutorado, marcados, por 

exemplo, até mesmo pelo processo de troca de orientação, me faziam pensar que novas 
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estratégias precisavam ser empreendidas. Agradeci, encerrei o ciclo de buscas com tais canais 

e, apesar de se tratar de um percurso tão breve, compreendo que essa vivência me permitiu, de 

certo modo, conhecer e refletir um pouco mais sobre a diversidade de papéis assumidos pelas 

associações civis ligadas à população enferma.  

Nessa primeira busca,  algumas questões se destacaram como norteadoras e ajudaram a 

pensar um pouco mais sobre a investigação em curso. Exemplo disso seria o convite a pensar 

sobre sentidos historicamente construídos acerca das crianças enfermas e com doenças 

crônicas, quiçá, também, sobre o papel da pesquisa científica em nosso país e, mais 

precisamente, da pesquisa junto a esse público-alvo. Outra questão-chave considerada remete 

a quais sentidos são atribuídos aos direitos dessa parcela da população em relação à educação 

formal. Em linhas gerais, tais questões parecem-nos centrais e constitutivas de parte expressiva 

das contradições que envolvem nosso objeto de estudo. 

Embora o papel das associações de pessoas enfermas não seja objeto de estudo desta 

investigação, considerar que esses espaços tendem a ser alguns dos principais canais de 

interlocução que as famílias de crianças com distrofia muscular têm a sua disposição para 

acolhida, informação, encaminhamento a serviços de saúde, entre tantos outros exemplos, 

parece-nos um aspecto deveras relevante. 

A variedade constitutiva dessas associações nos possibilita sinalizar que sua diversidade 

representa tensões reveladoras de sua própria natureza contraditória. Existe, por um lado, 

escassez de redes de apoio, dificuldade de acesso à informação sobre essas doenças, bem como 

acerca do acesso a seu diagnóstico e tratamento, conforme destacamos anteriormente. É a partir 

dessa lacuna que diversas associações oriundas da sociedade civil se consolidam e passam, 

portanto, a assumir uma posição de protagonismo em diversos cantos do país. Meu próprio 

contato com o universo das distrofias musculares surgiu a partir de uma associação que, naquele 

caso específico, era firmada e formada por profissionais implicados e inseridos na área da saúde, 

sendo boa parte deles também pesquisadores envoltos na interface saúde e educação, saúde e 

reabilitação.   

De todo modo, a partir do momento em que optamos por encerrar o ciclo de buscas junto 

às associações, o que ocorreu após três meses de tentativa de interlocução empreendidas no ano 

de 2018, começamos a buscar diretamente as próprias famílias de crianças com distrofias. A 

partir de contatos virtuais, centrados em redes sociais, dentre os quais destaco páginas e grupos 

no facebook, que, por sua vez, me possibilitaram também o acesso a alguns grupos no 
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WhatsApp, pude estabelecer conexão com muitas centenas de famílias24, residentes em todas as 

macrorregiões do Brasil, cujos filhos foram diagnosticados com tal patologia.  

Embora, inicialmente, a ideia de estabelecer contato com famílias de diversas regiões do 

Brasil fosse algo, naquele momento, bastante desejado por mim, as leituras que vinham sendo 

empreendidas, os encontros de orientação e as reuniões em grupo com as colegas que 

partilhavam do mesmo referencial teórico e orientadora, de certo modo, me apontavam a 

importância de me inserir em campo, de me aproximar de casos em que eu pudesse estar mais 

presente e que pudesse vivenciar, por pelo menos um ano, parte do cotidiano escolar junto a 

essas crianças, seus pares e educadores, privilegiando, desse modo, as situações de interação 

estabelecidas naquele ambiente. 

Assim, a partir dos contatos virtuais com esses grupos de mães de pessoas com distrofia 

muscular, busquei identificar famílias com crianças matriculadas na educação infantil na rede 

pública de São Paulo e de cidades próximas. Depois de algumas tentativas, localizei uma 

criança com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne em São Paulo, matriculada em uma 

escola em região periférica da zona oeste, no entanto, a mãe daquela criança não quis participar 

da pesquisa e, portanto, não autorizou a participação de seu filho.  Naquele contexto, a 

responsável pela criança afirmou que não gostaria que eu fosse à escola de seu filho, 

justificando que, apesar do diagnóstico, ele não apresentava nenhuma dificuldade para a 

participação nas atividades propostas pela professora.  

Expliquei que a pesquisa não era, necessariamente, para identificar/buscar dificuldades 

das crianças, para supostamente provar que ficar na escola era difícil para elas, pelo contrário, 

o que eu buscava era poder acompanhar crianças a fim de conhecer mais sobre suas 

experiências, sobre seus modos de participação nas atividades propostas, suas interações com 

as demais crianças e educadores, uma vez que não temos, em nosso país, pesquisas sobre 

crianças com distrofia muscular na educação infantil. Desse modo, busquei ressaltar que todas 

as experiências que pudessem ser partilhadas, acompanhadas, divulgadas, seriam mais que 

bem-vindas. Expliquei também sobre as condições de anonimato, sobre o fato de que nem a 

criança, nem seus pais, nem os professores, nem mesmo a escola seriam identificados. Ainda 

assim, sua opção foi pela não autorização. 

Acreditamos que tal negativa possa ter relação com o desejo de não mencionar, naquele 

momento, o diagnóstico da criança junto aos educadores, evitando, assim, a possibilidade de 

                                                 

 

24 Os grupos aos quais me reporto remetem, sobretudo, a associações de mães de pessoas com distrofia muscular.  
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construção de um estigma sobre esse sujeito. Ao mesmo tempo, quando se trouxe à tona o 

argumento de que essa criança não apresentava nenhuma dificuldade para a participação nas 

atividades realizadas na escola, pareceu-nos que poderia estar em jogo a ideia de que 

investigações de crianças com distrofia muscular na educação infantil só se justificariam se o 

cotidiano escolar desses sujeitos fosse permeado por adversidades.  

Nesse processo de buscas, fomos considerando, ainda que em uma perspectiva micro, 

ainda que partindo de hipóteses, vários possíveis ecos de uma visão sobre a criança com doença 

crônica e com deficiência centrados na ideia de limitação, na afirmativa da condição de 

adversidade e, até mesmo, na suposta impossibilidade que esse grupo teria de gozar plenamente 

de seu direito à educação. A resposta da diretora de uma associação de pessoas com distrofia, 

cujas afirmações foram transcritas anteriormente, é bastante ilustrativa nesse sentido, uma vez 

que coloca em evidência um ponto de vista que compactua com a ideia de que há crianças 

enfermas em condição escolar e outras que não partilham dessa condução. 

Uma linha tênue, possivelmente, perpassa os sentidos atribuídos às crianças com distrofia 

muscular na escola nesses dois casos assinalados, representando situações ora compreendidas 

como exemplos que podem ser vislumbrados como paradigmáticos. De um lado, haveria o caso 

extremo, isto é, o da criança que, em função da gravidade da condição clínica, não teria 

condições de ir à escola. De outro lado, destaca-se a visão de que apenas a criança com muitas 

dificuldades é que justificaria a necessidade de uma investigação científica. Tais aspectos, que, 

conforme frisamos, são ora apresentados apenas como suposições, nos ajudam a refletir sobre 

o tema em destaque e, a nosso ver, poderiam ser compreendidos como uma herança ainda muito 

presente em nossa história e cultura, haja vista que ainda é bastante frequente a ideia de que a 

escola não é vislumbrada como uma instituição deveras para todos, o que, na prática, não deixa 

de ter uma vinculação com a própria origem dessa instituição e com uma tradição capacitista 

sobre a pessoa com deficiência.  

No entanto, é fundamental ressaltar também que, nas últimas décadas do século XX e 

início do século XXI, temos visto, a partir de uma diversidade de políticas públicas anunciadas 

em nosso país, bem como pela promulgação de diversos marcos legislativos25, um conjunto de 

                                                 

 

25 Cf., por exemplo: BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007.  

BRASIL. Decreto n. 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Plano Viver sem Limite. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011.  
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ações em prol de uma sociedade mais inclusiva. Especificamente no campo da educação, 

destacamos, por exemplo, a promulgação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que tem como núcleo a ideia de integração 

e articulação entre a educação especial e escola regular, que deve ocorrer no bojo da escola 

comum, isto é, que compreende que a escola não especializada é o lócus privilegiado da 

educação para todos os alunos.  

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Nestes casos e em outros, como os transtornos funcionais 

específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, 

orientando para o atendimento desses estudantes. (BRASIL, 2008). 

  

Tal política, inserida em uma teia mais ampla de proposições que buscavam criar 

condições para a garantia do público-alvo da educação especial nas escolas regulares (BRASIL, 

2001, 2005), pode ser considerada um marco que reflete na proposição de iniciativas que 

colocam em cena a perspectiva inclusiva na educação em vários estados e municípios, como é 

o caso do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2007, 2008, 2021) e da cidade de Guarulhos 

(GUARULHOS, 2013, 2019), cenários envolvidos de modo mais específico na presente 

investigação.  

Nesse sentido, cabe mencionar que temos, também, sobretudo a partir de meados de 1990, 

a promulgação de documentos oficiais abarcando a questão da oferta educacional às crianças 

enfermas e hospitalizadas, bem como crianças em regime de atendimento pedagógico 

domiciliar em função de sua condição clínica (BRASIL, 1969, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002; 

entre outros). Acreditamos que esse conjunto de proposições ajuda a evidenciar uma 

perspectiva de valorização ora da criança com deficiência, ora da criança com doença crônica 

                                                 

 

BRASIL. Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 

regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao 

Decreto no 6253, de 13 de novembro de 2007.  

BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.  Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências. Revoga o Decreto no 6.571, de 17 de setembro de 2008.  

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, 

institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB n. 4, de 2 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.571-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.571-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.611-2011?OpenDocument
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como sujeito de direitos, que pode e deve ter acesso àquilo que é vislumbrado como importante 

para todas as crianças. 

Compreendemos esse cenário como um indicador valioso de lutas empreendidas por 

muitos grupos sociais em favor da inserção de todas as crianças na escola, dentre os quais 

ressaltamos educadores, psicólogos, assistentes sociais, legisladores, juristas, profissionais de 

área de saúde, entre diversos outros núcleos de organizações e associações da sociedade civil. 

Se, por um lado, a legislação não é garantia de transformação efetiva da realidade sobre a qual 

versa, por outro lado, também não é fruto do acaso e, portanto, não deve ser minimizada em 

termos de reflexão, debate, de análise das tensões em forças em disputa. 

Diante desses aspectos, consideramos válido pontuar que ecos das lutas em prol dos 

direitos de crianças e adolescentes por condições efetivas de matrícula e permanência de todas 

as crianças na escola não é uma exclusividade do momento presente, haja vista que o 

movimento de abertura política pós-ditadura militar, por exemplo, se mostrou mobilizador de 

muitas pautas relacionadas à valorização da infância, ao direito das crianças, dentre os quais 

ressaltaríamos como exemplo a própria Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 

entre tantos outros. Trata-se, portanto, de uma história em curso e que vem ganhando forma há 

algumas décadas. 

Perpassa e constitui o cenário atual, também, um conjunto amplo de tensões. Nesse 

sentido, colocam-se em destaque e debate propostas e ideias até mesmo dissonantes entre a 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a defesa da oferta da educação 

especial centrada em uma perspectiva mais próxima de modelos segregadores e/ou 

integradores. Isso é fruto de posicionamentos de diversos grupos sociais, ou seja, são modos de 

conceber a infância, a criança com deficiência e a função social da escola a partir de diferentes 

prismas. Muitos dos posicionamentos em questão partem de diferentes setores da sociedade, 

como é o caso, por exemplo, de grupos sociais que assumiram postos importantes na área de 

educação no âmbito do governo federal a partir do golpe parlamentar de 2016 e da eleição de 

Jair Messias Bolsonaro ao cargo de presidente da república, evento político ocorrido no início 

do ano de 2019. Assim, temos visto ganhar força tal debate, uma vez que encontramos vários 

posicionamentos em favor da retomada, de certo modo, do protagonismo de instituições e/ ou, 

ao menos, de salas de aula específicas, centradas em atendimento voltado apenas aos alunos 

com deficiência.  

Exemplo disso seria a própria afirmação da então diretora de Acessibilidade, Mobilidade, 

Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação (MEC), Nídia Regina 
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Limeira de Sá, apresentada em reportagem publicada em jornal em 11 de dezembro de 2019. 

Em tal contexto, ao versar sobre alterações na Política Nacional de Educação Especial, a 

diretora destacou que: “Nossa expectativa é de que o número de classes especiais seja ampliado, 

até porque uma escola comum pode criar uma classe especial para atender a um público 

específico”. (BILCHES, 2019). Essa representante do MEC também teceu a seguinte 

declaração, veiculada em reportagem da Agência Brasil: "Você pode conseguir melhores 

resultados para o público da educação especial em classes especiais ou escolas especiais. O 

foco dessa política estará na singularidade das pessoas, e não no grupo como um todo" (BOND, 

2019). 

Em linhas gerais, diversos debates têm sido empreendidos nessa seara, sobretudo, a partir 

da dissolução da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi), ocorrida em 2019, conforme problematizam Taffarel e Carvalho (2019). Esse 

conjunto de tensões, em certa medida, eclode na promulgação do Decreto nº 10.502, de 30 de 

setembro de 2020 (BRASIL, 2020), suspenso por decisão judicial. Dentre os vários argumentos 

que justificam tal ação, destacamos uma passagem do voto do ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Dias Toffoli, relator de tal medida cautelar:  

O paradigma da educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas 

sociais que afastaram a ideia de vivência segregada das pessoas com deficiência ou 

necessidades especiais para inseri-las no contexto da comunidade. Dessa forma, 

embora esse paradigma comporte a educação em escolas e classes especializadas - a 

qual, conforme já afirmado aqui, é indispensável e de elevada importância para a 

sociedade -, não é possível transformar a exceção em regra, pois significaria, além de 

grave ofensa à Constituição de 1988, um retrocesso na proteção de direitos desses 

indivíduos. (PLENÁRIO VIRTUAL, 2020, p. 16) 

 

Nosso intuito não é tecer uma análise da Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida (BRASIL, 2020), tema que segue 

em debate no tempo presente, tendo sido, inclusive objeto de audiência pública no Supremo 

Tribunal de Justiça recentemente. O que pretendemos trazer à tona com esses apontamentos, 

ainda que de forma tão panorâmica, é que a tessitura entre esses tantos fatores, fruto direto de 

nossa história e de nossa cultura, vem conformando e confrontando variadas maneiras de se 

conceber a presença de crianças com diferentes tipos de deficiência e com doenças crônicas nos 

espaços educacionais. 

Nesse sentido, destacamos que conhecer características centrais sobre a distrofia 

muscular não é suficiente para compreender o contexto mais amplo que envolve os desafios da 

matrícula e da permanência das crianças com tal diagnóstico na escola. Ao explicitar nossos 
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primeiros contatos, no curso desta investigação, com diferentes interlocutores envolvidos no 

cotidiano junto a crianças com distrofia muscular, buscamos evidenciar nuances dessas tensões 

que apontam para uma experiência histórica que tem almejado, muito recentemente, garantir a 

matrícula e a presença da criança com deficiência e doença crônica na escola. Esse movimento, 

no entanto, não é uníssono e, tampouco, linear. Pelo contrário, é fruto de disputas que envolvem 

diferentes grupos sociais, como as próprias associações de atendimento multidisciplinar que 

durante muitas décadas tiveram sob seu encargo a educação de pessoas com deficiência.  

Ainda em relação ao processo de localização de crianças com distrofia muscular, após as 

primeiras tentativas empreendidas, ampliei o intento de dialogar com setores da educação 

inclusiva em municípios vizinhos a São Paulo e fui incentivada, pela professora Maria de 

Fátima Carvalho, a tentar mapear a presença de crianças com distrofia muscular matriculadas 

na educação infantil da rede municipal de Guarulhos, cidade sede do campus em que efetuei 

minha matrícula no doutorado. Cabe mencionar que, dentre as atividades realizadas no 

doutorado junto à professora Maria de Fátima Carvalho, destacam-se a inserção do grupo de 

orientandas em cursos de extensão ofertados26 por meio de parceria entre a Universidade 

Federal de São Paulo e secretarias municipais de ensino. No início de setembro de 2018, ao 

participar de uma dessas ações junto ao Departamento de Orientações Educacionais e 

Pedagógicas (Doep), mais especificamente junto à Divisão Técnica de Políticas para 

Diversidade e Inclusão Educacional da cidade de Guarulhos, busquei auxílio para empreender 

esse mapeamento sobre as possíveis matrículas de crianças com distrofia muscular na educação 

infantil daquela rede municipal.  

Prontamente, a educadora que coordenava, naquele momento, a Divisão Técnica de 

Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional da cidade de Guarulhos, uma ex-aluna da 

Unifesp – mais especificamente do campus que abriga a realização desta investigação – me 

auxiliou nesse empreendimento e, no dia seguinte ao meu pedido de auxílio, me encaminhou, 

via e-mail, o nome da única escola de educação infantil daquela rede em que, naquele momento, 

havia uma criança com diagnóstico de distrofia muscular registrada. Ao entrar em contato com 

                                                 

 

26 Trata-se do curso “Inclusão de crianças público-alvo da Educação Especial na Educação Infantil: 

encontros/oficinas de formação de professores para o trabalho com todas as crianças – Diversidade na escola: 

cuidar - educar – incluir”. Tive a oportunidade de participar de três edições distintas desse projeto, mais 

especificamente, duas delas nos anos de 2018 e 2019, na cidade de Guarulhos, além de uma edição na cidade de 

Francisco Morato, realizada também em 2019, ministrando atividade centrada na educação e inclusão de crianças 

cronicamente enfermas.  
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a escola referida, soube da presença de Leila, uma menina, naquele momento, com 4 anos e 

com diagnóstico de distrofia muscular congênita. 

Os aspectos elencados, que apontam para a dificuldade de localizar crianças com 

distrofia muscular na educação infantil, também nos permitem conjecturar que pode haver um 

número maior de crianças com distrofia muscular já inseridas na educação infantil do que 

revelam alguns censos de secretarias de ensino. No entanto, em função de muitos dos sintomas 

surgirem na primeira infância, é possível que esse público ainda esteja em processo de busca 

de diagnóstico. Soma-se a isso o fato de que, nos casos das crianças que não andam, isto é, não 

tiveram condições orgânicas para desenvolver a marcha ou que já não conseguem mais andar, 

em função da progressão da doença, é possível que estejam cadastradas nos censos das 

secretarias de educação apenas como sujeitos com deficiências físicas, uma vez que partimos 

da hipótese de que não há a especificação do termo distrofia muscular para o registro e 

identificação de crianças com tais diagnósticos como parte do público-alvo da educação 

especial.  

Outra faceta não menos importante a ser considerada, ainda em relação à matrícula e 

frequência dessas crianças na educação infantil, remete à possibilidade de que, à medida que as 

condições clínicas passem a se tornar mais desafiadoras, muitas famílias, já vivendo o desafio 

da busca por diagnóstico e tratamento, optem pela não matrícula da criança nesse momento já 

tão conturbado de suas vidas. No meio de todo esse cenário, também não podemos deixar de 

ponderar que a oferta à educação infantil nos municípios brasileiros tende a ser menor que a 

demanda real, conforme apontamos na seção anterior desta tese. Assim, ao buscar a matrícula 

da criança e ao compartilhar com os profissionais da escola sobre a possibilidade efetiva de 

muitas faltas, em função do quadro clínico e do tratamento da criança, muitos educadores, em 

posição de coordenadores e diretores, desconhecendo que se trata de uma doença progressiva, 

às vezes, orientam as famílias para que priorizem o tratamento em detrimento à matrícula27. 

                                                 

 

27 Em minha experiência anterior, mais especificamente de 2002 a 2017 junto a crianças com câncer, oriundas de 

diversas regiões do Brasil, acompanhei e intervi em muitas situações como essa, cujo posicionamento de alguns 

profissionais da educação era aconselhar famílias a trazerem a criança para efetuar a matrícula na educação infantil 

apenas quando ela já estivesse curada, pois assim, entre outros fatores, não “tomariam” a vaga de outra criança 

que poderia estar presente todos os dias na escola. Ressalta-se que esse tipo de orientação/argumentação no sentido 

de se “esperar pela cura para depois se matricular na escola” era bastante recorrente, sobretudo, no início dos anos 

2000. Essa prática era, inclusive, referendada por diversos grupos de residentes em oncologia – que atuaram na 

mesma instituição em que atuei no período mencionado –, sobretudo em suas intervenções iniciais assim que 

começavam seu atendimento naquele que era um hospital escola da área da oncologia pediátrica vinculado uma 

universidade pública sediada na cidade de São Paulo. É importante destacar que, sobretudo a partir de 2008, tais 
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Cabe ponderar, ainda, que é bastante recente a promulgação da educação infantil como 

a primeira etapa da educação básica (BRASIL, 1996), estabelecida como um direito de toda e 

qualquer criança, sendo considerada obrigatória a partir da faixa etária de 4 anos (BRASIL, 

2009, 2013). Soma-se, e inclusive está vinculada a esses fatores, a própria história do 

atendimento a crianças pequenas, que inicialmente não estava ligado ao campo educacional, 

apresentando-se como uma alternativa às famílias pobres cujas mães passaram a ser inseridas 

no mercado de trabalho. Em tal conjuntura, tais atendimentos se iniciam por meio de entidades 

de natureza ora filantrópica, ora privada ou religiosa, chegando tardiamente a ser incumbência 

do Estado e, a princípio, isso ocorre sob o escopo do campo do serviço social.  

Tais aspectos, a nosso ver, podem incidir no modo como algumas famílias e setores da 

sociedade parecem vislumbrar a educação infantil como uma etapa menos importante da 

educação básica. Somando-se o pouco compromisso efetivo do Estado com esse segmento da 

educação básica, uma vez que as matrículas na rede pública ainda não são uma realidade que 

supra toda a demanda existente e os desafios no interior de cada família que têm acesso ao 

diagnóstico de uma doença tão grave aliados à preocupação com a condição clínica da criança, 

acreditamos ser possível que muitos pais e responsáveis acabem por não consolidar a matrícula 

de seus filhos tendo como motivos a possível junção de muitos desses fatores. 

3.4 CRIANÇAS COM DISTROFIA MUSCULAR NA EDUCAÇÃO: CONJECTURAS 

INICIAIS 

         Ao buscar tecer relações entre os campos da educação e saúde, é válido destacar o conceito 

de saúde que nos inspira nesta investigação. Tal noção coaduna com a ideia de que a saúde 

propriamente dita está para além dos limites daquilo que é estritamente compreendido como 

orgânico. Nesse sentido, a saúde é vislumbrada como algo além da promoção de práticas 

saudáveis, ações de prevenção e tratamento de doenças. Está além, ainda, da noção de negação 

e/ou oposição direta a um quadro de enfermidade, conforme apregoa a Organização Mundial 

                                                 

 

posicionamentos passaram a ser menos recorrentes em nosso cotidiano, o que supomos estar relacionado a políticas 

públicas/ promulgação de documentos oficiais que passaram a referendar a educação em uma perspectiva de 

educação inclusiva, como é o caso da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008). Acreditamos que tal medida e seus desdobramentos tiveram impacto na cultura escolar 

de muitas instituições, bem como na formação de grupos de profissionais que atuam diretamente com o público 

infanto-juvenil. 
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da Saúde (1948): trata-se de “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções” (OMS, 1948). 

         Diante desses apontamentos iniciais, reforçamos a importância de conceber a presença de 

crianças na educação infantil cujo processo de crescimento e desenvolvimento tende a ser 

perpassado por uma condição física adversa bastante significativa Situação marcada por 

indicadores que revelam uma limitação expressiva na capacidade de se movimentar e que 

envolve, em alguns subtipos da distrofia muscular congênita, comprometimento também no 

campo respiratório, apontando, por conseguinte, um conjunto de adversidades que tendem a 

incidir e comprometer diversos aspectos relacionados a autonomia e qualidade de vida.  

          Assim, elementos tão valorizados no universo da educação infantil, que permeiam eixos 

fundamentais dessa etapa da educação básica, tais como as interações e a brincadeira (BRASIL, 

2017, p. 37), poderiam, a princípio, soar como desafios potencializados para essas crianças. 

Isso, sobretudo, se consideramos práticas pedagógicas e experiências vinculadas a esses eixos 

centradas em explorar espaços e materiais diversos, bem como manifestações corporais como 

correr, pular, andar, abaixar, levantar, subir, descer, alongar, segurar e ou arremessar algo etc. 

Ainda nesse sentido, poderiam soar como desafiadoras questões como aprender e colocar em 

prática cuidados com o próprio corpo, alimentar-se, entre tantos outros exemplos. 

         Esse conjunto de aspectos é tão significativo na educação infantil que, dentre as Sínteses 

de Aprendizagens previstas para tal etapa da educação básica apresentadas na Base Nacional 

Comum Curricular, destaca-se, por exemplo, todo um núcleo denominado “Corpo, gestos e 

movimentos” (BRASIL, 2017, p. 54). Como síntese de aprendizagem desse núcleo, 

destacamos:  

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado 

com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como 

instrumento de interação com o outro e com o meio. 

Coordenar suas habilidades manuais. (BRASIL, 2017, p. 54) 

 

        Outros exemplos que colocam em cena o quanto dimensão do corpo, movimento e 

autocuidado envolvem questões que perpassam a experiência na educação infantil podem ser 

vislumbrados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Desse 

documento, destacamos, como exemplo significativo, o intento de garantir experiências que 

“promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla”, bem como o intento 

de possibilitar “situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 
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crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar” (BRASIL, 2010, 

p. 25). 

         A menção a esse conjunto de fatores que buscamos evidenciar, no entanto, não significa 

que compreendemos a participação da criança com distrofia muscular como algo limitado por 

ela mesma e por sua condição física. Pelo contrário, entendemos que a presença da criança com 

distrofia muscular, sendo essa doença já aliada ou não à deficiência física nos primeiros anos 

de vida, não pode se configurar como uma justificativa para experiências restritivas no campo 

brincar, interagir ou de qualquer outro eixo central, quer seja da educação infantil, quer seja de 

qualquer outra esfera da experiência humana. Nesse sentido, a distrofia muscular e a deficiência 

física são concebidas, sobretudo, como parte das tantas facetas possíveis que permeiam a 

condição e a experiência humana.  

O intuito de refletir sobre essas crianças na educação infantil nos leva a considerar, por 

exemplo, que atividades pedagógicas, recreativas e de cuidado com o próprio corpo centradas 

em experiências marcadas pelo movimento, práticas envolvendo diferentes nuances, como 

equilíbrio, força, expressão gestual e dramática, utilização e manuseio de aparatos diversos, 

como brinquedos, recursos tecnológicos, objetos do cotidiano, entre outros, são, todas elas, 

ações que comportam condições de adaptações e/ou intervenções que conciliam adversidade e 

possibilidade.  

O repertório dos educadores, as parcerias entre os diversos saberes que perpassam o 

universo escolar, compreendido como a somatória das formações e experiências dos 

profissionais ali envolvidos (professores da educação infantil, professores do atendimento 

educacional especializado, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, supervisores 

de ensino), além da articulação entre esses tantos sujeitos e outros profissionais também 

vinculados à própria rede de ensino, como é o caso dos terapeutas educacionais, aliado ao 

necessário acesso a aparatos de tecnologia assistiva são exemplos de recursos humanos e 

materiais que podem e devem se somar em favor da criação de condições que possam 

potencializar a participação e as interações da criança com distrofia muscular no universo da 

educação infantil. Sabemos que as condições concretas relacionadas a tudo isso tendem a ser, 

na prática, bastante desafiadoras em muitos espaços, no entanto, esse é um ponto de partida e 

iniciativas que não pode ser negligenciado. 

Compreendemos, portanto, que o foco não deve estar na doença, na adversidade, naquilo 

que a criança, por uma limitação física, não consegue fazer ou tem pouca condição de 

desenvolver. Coadunamos, assim, com o argumento de Vigotski (1997) que, há muitas décadas, 

identificou e questionou a tendência vigente no âmbito da educação, a sua época, e que ainda 
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hoje tem profunda influência no modus operandi de tantas escolas, isto é, o ato de se enfatizar 

a enfermidade, a condição adversa, aquilo que supostamente falta ao sujeito. 

Estudiamos minuciosamente las pequeñeces del defecto, nos detenemos en los 

granos de enfermedad que se encuentran en los niños anormales - tanto de ceguera, 

tanto de sordera, tanto de catarro de la trompa de Eustaquio, tanto de alteración del 

gusto, etc.-, y no advertimos los kilogramos de salud acumulados en cada organismo 

infantil, cualquiera que sea el que padezca. Es inconcebible que hasta ahora una idea 

tan simple no se haya incorporado como verdad elemental a la ciencia y la práctica; 

que aun hoy la educación se oriente en sus 9/10 a la enfermedad y no a la salud. 

(VYGOTSKI, 1997, p. 78) 

 

Um desdobramento bastante significativo de tal equívoco é o professor perceber que a 

condição motora da criança é bastante diversa e está um tanto aquém em relação às outras 

crianças e querer propor atividades exatamente nesse campo, buscando, muitas vezes, valorizar 

a prática da repetição de determinado exercício, movimento etc. como uma alternativa, a fim 

de, supostamente, contribuir para vencer tal limitação ou condição adversa. É valido pontuar 

que, em nossa imersão em campo, esse foi um tema bastante presente nos diálogos iniciais com 

a professora Nise, uma vez que, a princípio, ela indagava sobre como poderia contribuir no 

campo da coordenação motora de Leila. Em tal contexto, ela pensava em propor e solicitar, 

junto à coordenação pedagógica, materiais que pudessem ser usados por toda a turma, mas que 

fossem de grande valia para a melhoria da coordenação motora de Leila. Naquela época, ela 

chegou a mencionar materiais como caixas de areia para trabalhar representações pictóricas 

com os dedos. 

Relatos de famílias de crianças, jovens e adultos com distrofia muscular colhidos no início 

da década de 2010, quando atuei junto a esse público-alvo, apontam, por exemplo, para práticas 

de professores que queriam que a criança subisse escadas, tentasse andar mais rápido, treinasse 

equilíbrio, treinasse, a todo custo, a grafia de letra cursiva, fizesse seus registros gráficos de 

modo mais acelerado, entre outros tantos exemplos que se destacam como ações que 

demonstram o desconhecimento sobre o diagnóstico, sobre a condição de fraqueza muscular e 

a própria progressão da doença. A falta de repertório sobre a distrofia muscular associada, 

talvez, a uma visão de que os corpos com deficiência podem/devem ser consertados, a nosso 

ver, são fatores que tendem a potencializar, no dia a dia, os muitos desafios enfrentados por 

esse público-alvo. 

Nosso ponto de partida nesta investigação, embora esteja perpassado por uma questão 

orgânica, isto é, pela distrofia muscular, não se encerra nesse aspecto e nas possíveis 

adversidades advindas da presença dessa enfermidade. Nesse sentido, ainda sob a inspiração do 
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legado vigotskiano em relação ao papel do professor, compreendemos que é importante 

conhecer as singularidades e especificidades de cada uma das crianças e alunos presentes nas 

instituições de ensino. Conforme defende o autor: 

(  ) Daí derivam duas tarefas do professor: em primeiro lugar, o estudo individual 

de todas as características próprias de cada educando e, em segundo, a aplicação 

individual de todos os recursos educativos e da influência do ambiente social a cada 

um deles. Colocar todos os alunos em um mesmo molde é o maior dos erros 

pedagógicos. A premissa fundamental da pedagogia exige inexoravelmente a 

individualização, ou seja, a determinação consciente e precisa dos objetivos 

individuais da educação para cada aluno em particular. (VIGOTSKI, 2003, p. 285) 

 

Assim, no trabalho junto à criança público-alvo da educação especial, como no caso de 

Leila, é fundamental ponderar que não é suficiente conhecer, por exemplo, o tipo de deficiência 

e o diagnóstico que a criança tem. Mais que isso, é preciso atentar-se para essa pessoa e sua 

constituição como um todo, buscando compreender sobre que possíveis lugares a deficiência e 

a distrofia muscular ocupam no sistema de sua personalidade, na sua história de vida e na 

coletividade da qual faz parte. Dito de outro modo, consideramos que os desafios a serem 

enfrentados não se encerram na esfera orgânica propriamente dita, mas são essencialmente 

produzidos – e, portanto só podem ser enfrentados – socialmente. Destarte, a escola, espaço 

privilegiado para a expansão das experiências sociais das crianças, assume um papel de suma 

importância nesse contexto. 

Não por acaso, a aposta vigotkiana de que a humanidade vencerá a deficiência, afirmativa 

que não tem relação alguma com ideais eugênicos, pelo contrário, está vinculada ao 

entendimento da deficiência como parte da diversidade humana, coloca em cena a importância 

do campo pedagógico.  

Provavelmente, a humanidade vencerá, cedo ou tarde, a cegueira, a surdez e a 

deficiência intelectual. Porém, as vencerá muito antes no plano social e pedagógico 

do que no plano médico e biológico. Está em nossas mãos fazer com que o cego, o 

surdo e o aluno com DI não sejam ‘deficientes’. Então desaparecerá também esse 

conceito [de deficiência], signo inequívoco de nosso próprio defeito. (VIGOTSKI, 

1983/1924, p. 82) 

 

Nessa passagem, além de apontar para a questão da diversidade humana, o autor nos leva 

a refletir sobre cenários, histórico e socialmente construídos, de desigualdades de condições de 

existência desse público-alvo. Contextos que, conforme procuramos apontar neste capítulo, ao 

refletir sobre a chegada das crianças público-alvo da educação especial na educação infantil, 

embora não tenham sido superados e dificilmente o serão em sua totalidade em uma sociedade 
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calcada na desigualdade social, como a nossa, por outro lado, também não são estanques, haja 

vista que, nas últimas décadas, alguns avanços, ainda que insuficientes, foram empreendidos 

nessa esfera. 

Na próxima seção, buscando ampliar o contexto em que esta investigação está inserida, 

discorremos sobre produções científicas que versam sobre a presença de sujeitos com distrofia 

muscular na escola e apresentamos um breve panorama sobre investigações que abordam a 

chegada das crianças público-alvo da educação especial, de uma forma mais ampla, na 

educação infantil. 

 



129 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

Conforme apresentamos anteriormente, nosso contato inicial com o universo da distrofia 

muscular ocorreu a partir de 2011. Já naquele momento, em um cenário de proposição de um 

serviço de atendimento escolar, buscávamos interlocução com a produção científica nacional 

na área da educação que versasse sobre pessoas com distrofia muscular. O não encontro de 

investigações nesse campo somado às nossas ações pedagógicas junto a esse público-alvo foi 

mote de nossa reflexão e nos levou a compor um conjunto de registros veiculados em 

congressos na área da educação realizados em diversas regiões do Brasil e também em uma 

participação na Argentina28.  

Dentre as inquietações que mobilizaram o conjunto de produções ora mencionado, 

destacamos o papel da linguagem e os desafios relacionados à consolidação de um currículo 

escolar atento às demandas de nossos alunos, ao direito à educação, à ampliação de seu contato 

com parte do legado produzido pela humanidade nos diversos campos de saberes. Esses eixos 

serviram de base para muitas de nossas ações e reflexões cotidianas, bem como para a busca de 

interlocução junto a outros educadores e pesquisadores.  

Depararmo-nos com alguns alunos que não se comunicavam verbalmente figurou, no 

início de nossas ações em tal lócus, como um de nossos maiores desafios (DIAS, A. P. S; 

OLIVEIRA, F. A. M., GOMES, 2012). Refletir sobre a flexibilização de currículos, levando 

em conta, por exemplo, o fato de uma parcela expressiva dos alunos matriculados nos anos 

finais do ensino fundamental não estarem alfabetizados, foi outro aspecto disparador 

(FERREIRA, N. G., OLIVEIRA, F. A. M., 2012; ROZANTE, G. T., 2013). Constatar que parte 

significativa dos adolescentes e adultos ali atendidos havia abandonado a escola e também não 

era alfabetizada é outra faceta sobre a qual buscamos intervir (SILVA, L. P. L., OLIVEIRA, F. 

A. M., 2013; OLIVEIRA, F. A. M., GOMES, C. T, 2012; OLIVEIRA, F. A. M.; 2013). 

Perceber, por outro lado, que, entre os discentes alfabetizados, muitos haviam abandonado a 

escola assim que concluíram o ensino fundamental ou ensino médio também foi outro fator que 

mobilizou nossas ações e reflexões no contato com esses sujeitos (OLIVEIRA, 2014). Nesse 

sentido, nossas ações voltaram-se a identificar e atuar frente às principais demandas desses 

nossos alunos, de modo que ações dedicadas à alfabetização e letramento, ampliação do 

                                                 

 

28 Cf. Apêndice B:  Publicações científicas sobre educação e distrofia muscular em congressos. 

http://lattes.cnpq.br/9124711486644726
http://lattes.cnpq.br/9923732210321006
http://lattes.cnpq.br/9124711486644726
http://lattes.cnpq.br/9124711486644726
http://lattes.cnpq.br/9124711486644726
http://lattes.cnpq.br/9124711486644726
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repertório desse público-alvo, inserção desses sujeitos em espaços formais de ensino, tais como 

escolas e universidades, figuraram como algumas de nossas premissas. 

Naquele momento, esses eixos foram algumas das questões que definimos como centrais 

e remetiam aos escopos sobre os quais articulamos nossas ações, almejando romper com o 

histórico que havia, até então, marcado muitas daquelas vidas, isto é, facetas de exclusão e 

abandono escolar aliadas a uma existência marcada pela presença de uma doença progressiva e 

de uma deficiência física. Conforme apontamos, linguagem e currículo nortearam ora mais 

direta, ora mais indiretamente, as produções e inquietações do nosso grupo. Nenhuma dessas 

produções, no entanto, voltava-se diretamente à questão de experiências e desafios circunscritos 

ao âmbito da educação infantil.    

A partir do ingresso no doutorado, reiniciamos o processo de buscas de investigações no 

campo educacional que versassem sobre essa temática. Inicialmente, optamos por um recorte 

centrado em artigos científicos, dissertações e teses produzidas por pesquisadores da área de 

educação vinculados a instituições de ensino brasileiras. Para tanto, os descritores selecionados 

foram educação infantil and distrofia muscular congênita e os canais consultados foram o 

Banco de teses e dissertações da Capes, bem como o Portal de periódicos vinculado a essa 

mesma instituição29.  

Como os resultados iniciais apontavam a ausência de publicações científicas com os 

recortes inicialmente previstos, paulatinamente, fomos ampliando os termos das buscas 

empreendidas. A fim de ilustrar esse movimento, compartilhamos o quadro a seguir, estruturado 

na apresentação de descritores empregados nas três etapas que envolveram tal fase da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

29 Cf. https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/, https://www.periodicos.capes.gov.br/.  Acesso em 

28 jan. 2018. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://www.periodicos.capes.gov.br/
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Quadro 5: Descritores selecionados 

Primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa 

Educação infantil and 

distrofia muscular congênita 

educação infantil and 

distrofia muscular  

educação infantil and 

inclusão 

 

Inclusão escolar and 

distrofia muscular congênita 

inclusão escolar and 

distrofia muscular 

 

inclusão escolar and 

educação infantil  

Alunos and distrofia 

muscular congênita 

alunos and distrofia 

muscular  

 

Alunos com distrofia 

muscular congênita 

 

alunos com distrofia 

muscular 

 

Fonte: Elaborado por esta autora 

 

Conforme assinalado, no início, a pesquisa foi empreendida a partir de descritores que 

associavam distrofia muscular congênita ao escopo da educação infantil, o que pode ser 

verificado na primeira coluna à esquerda do quadro ora apresentado. Esse primeiro recorte tem 

relação direta com o fato, já mencionado, de termos encontrado uma única criança no curso 

desta investigação matriculada em tal etapa da educação básica no território selecionado para a 

investigação, cujo diagnóstico é justamente a distrofia muscular congênita.   

A passagem por cada uma das fases da pesquisa delineadas no Quadro 5 é significativa 

do percurso empreendido. Assim, cabe mencionar que a primeira etapa apresentada é 

reveladora, por exemplo, do silêncio sobre o tema ora investigado na produção científica 

nacional. Esse silêncio, a nosso ver, coaduna com os apontamentos apresentados na seção 

anterior desta tese, quando tratamos do conceito de distrofia muscular e discorremos, por 

exemplo, sobre sua inserção no campo das doenças raras, fato que reverbera diretamente em 

menores investimentos no campo da pesquisa, na formação de profissionais da área da saúde e 

na própria oferta de um atendimento que leve ao diagnóstico e ao tratamento em si. Ainda nesse 

sentido, compreendemos que a presença de crianças com distrofia muscular na educação 

infantil também é resultado de condicionantes marcados pelo recente paradigma de educação 

inclusiva.  

Desse modo, partimos do pressuposto de que a presença de crianças com distrofia 

muscular na educação infantil décadas atrás, por exemplo, não era uma realidade tangível, pelo 

contrário, seria uma situação de exceção de modo que a identificação de desafios e demandas 

que merecem investimentos teóricos e práticos nessa esfera, provavelmente, não estava posta 
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no horizonte da investigação científica em educação por ser majoritariamente desconhecida nas 

próprias escolas e programas de pós-graduação em educação. 

A segunda etapa relacionada à ampliação dos descritores, por sua vez, é reveladora da 

escassez de produções sobre o assunto educação e distrofia muscular a partir de um recorte mais 

amplo. Em relação a esse aspecto, destacamos que os únicos resultados obtidos remetem a duas 

dissertações (ROZANTE, 2016, MARQUES, 2017) e um artigo científico (PENA, ROSOLÉM, 

ALPINO (2008). O contato com esse corpus nos permite afirmar que, até o momento de 

elaboração da escrita desta tese, apenas uma pesquisa no âmbito da pós-graduação em 

educação, em nosso país, direcionou seu escopo ao percurso escolar de alunos com distrofia 

muscular (ROZANTE, 2016). Trata-se de uma dissertação voltada à investigação da trajetória 

de alunos com distrofia muscular de Duchenne (DMD)30 e foi elaborada por uma das 

professoras que fez parte do serviço de atendimento escolar a pessoas com distrofia muscular 

anteriormente mencionado. Tal produção aponta dificuldades relacionadas ao acesso e 

permanência de sujeitos com DMD na escola, apesar do contexto político-pedagógico de 

inclusão escolar. A pesquisa é desenvolvida a partir de entrevistas com três jovens, dois deles 

com 19 anos e um com 26 anos. Questões como possibilidades de aprendizagem, de interação 

com os colegas e com os professores são alguns dos fatores explicitados e apontados como 

desafios que formam parte das experiências e, por conseguinte, da própria constituição subjetiva 

dos sujeitos investigados. Nessa perspectiva, aspectos relacionados às contingências sociais e à 

constituição dos sujeitos são eixos priorizados na investigação.  

O conceito de meio e seu papel no desenvolvimento, a partir do legado de Vigotski, 

assumem um posto privilegiado na tessitura da argumentação de Rozante (2016), contribuindo 

para a configuração de um debate que busca problematizar e colocar, de certo modo, em xeque 

uma associação muito cara à produção de conhecimento no campo da neurologia sobre a 

distrofia muscular de Duchenne, isto é, a de que uma ampla porcentagem de sujeitos com tal 

diagnóstico também apresenta deficiência intelectual. Conforme destaca a pesquisadora, ao 

referir-se a um conjunto amplo de investigações oriundas da área da saúde: 

Na maioria dos estudos as funções superiores se reduzem ao intelecto e há uma 

tendência a atribuí-lo unicamente ao SNC, o que possivelmente concorre para o 

surgimento de estudos que vão buscar, na má-formação do cérebro, as causas para a 

deficiência intelectual na DMD. Mesmo que esses estudos sejam controversos, 

consolidam-se como hipótese principal, até a descoberta da proteína distrofina no 

                                                 

 

30 Essa investigação foi produzida no Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência, na Universidade Federal de São Paulo, mesmo lócus que acolheu a investigação ora em curso.  
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sistema nervoso central. Tal perspectiva tem uma concepção do funcionamento 

mental como algo orgânico, fragmentado e individual. (ROZANTE, 2016, p. 44 - 45) 

 

Como desdobramento da investigação de Rozante (2016), tem-se a publicação de um 

artigo científico (ROZANTE, CARVALHO, 2018), produção que também prioriza aspectos 

relacionados ao processo de constituição social dos sujeitos, assumindo como referencial 

teórico o legado de Vigotski. Para tanto, as autoras buscam discorrer sobre o papel de políticas 

e práticas de educação inclusiva como parte do aspecto constitutivo da personalidade do sujeito 

com deficiência, apontando que “As tensões sociais que a conformam refletem e refratam na 

forma como esses sujeitos compreendem o mundo, nele se posicionam e se concebem enquanto 

pessoa, nos seus projetos e desejos” (ROZANTE, CARVALHO, 2018, p. 59). 

Devido à escassez de investigações no campo da educação, buscamos, também, 

publicações oriundas da área da saúde que tematizassem questões relacionadas à inclusão 

escolar de alunos com distrofia muscular. Com esse novo recorte, encontramos o artigo de Pena, 

Rosolém e Alpino (2008), que versa sobre contribuições do campo da fisioterapia em prol do 

bem-estar e participação de dois alunos com distrofia muscular de Duchenne na escola regular.  

Tal pesquisa foi marcada por um caráter interventivo, estruturado em uma proposta de 

consultoria colaborativa, por parte de profissionais da área da fisioterapia, junto a professoras 

que atuavam tanto na sala de aula como na disciplina Educação Física e que tinham, entre seus 

alunos, crianças com distrofia muscular. Cabe mencionar que os alunos em questão tinham 9 e 

10 anos e estavam matriculados, respectivamente, na segunda e quarta série de uma mesma 

escola da rede municipal de ensino de uma cidade do interior do Paraná. Conforme destacam 

as autoras: “As ações abrangeram adaptação da mobília escolar, materiais e recursos de baixa 

tecnologia para uso dos alunos com DMD e orientações especializadas às professoras 

participantes” (PENA, ROSOLÉM, ALPINO, 2018, p. 447). 

Ainda em relação a investigações produzidas no campo da saúde, destacamos a 

dissertação de mestrado de Marques (2017), que tematiza a escolaridade de crianças e 

adolescentes com diagnóstico de distrofia de Duchenne. Trata-se de uma investigação 

circunscrita a um programa de pós-graduação em Clínica Médica que se centrou em questões 

relacionadas ao percurso escolar de 35 sujeitos, todos do sexo masculino, cuja idade variava de 

4 a 17 anos, a partir de entrevistas realizadas com a própria criança ou adolescente e com seus 

pais ou representantes legais. Como resultado, a pesquisa destaca que 29, dos 35 sujeitos 

investigados, queixaram-se de alguma situação vivida na escola. Apontou, ainda, o abandono 
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da escola por parte de sete dessas crianças (MARQUES, 2017, p. 15). Segundo a pesquisadora, 

os motivos relacionados à evasão escolar foram:   

falta de estrutura física da escola: falta de rampas, banheiros não adaptados 

(todos os pais citaram esses problemas);  

falta de preparo humano na escola: preconceito e resistência por parte de 

professores e funcionários, ausência de orientação pedagógica no sentido de realizar 

avaliações diferenciadas, dificuldade da escola compreender que a criança poderá 

frequentar classe regular, fazendo aula de recurso adicional ou tendo um tutor em aula. 

Exemplos comentados pelos pais: professores que não compreendiam a dificuldade 

do menino já com perda de força em músculos superiores e o chamavam de 

“preguiçoso” pois demorava a copiar o texto do quadro; inserção do menino com QI 

dentro do normal em classe para crianças com deficiência intelectual (pois ambos 

seriam deficientes);  

 

 dificuldade em chegar à escola: transporte público deficitário, falta de transporte 

alternativo (todos citaram esse problema);  

resistência dos pais: pouco progresso no desenvolvimento acadêmico do filho, 

medo de intercorrência clínica, superproteção;  

condições psicológicas da criança: medo, vergonha, falta de estímulo pela 

limitação intelectual;  

condições clínicas da criança: dificuldade respiratória, infecções respiratórias de 

repetição, prejuízo da função cardíaca.  (MARQUES, 2017, p. 15-16) 

 

O fato de, mesmo com tal ampliação, só termos encontrado quatro produções com esse 

recorte, as quais foram publicadas em um período de uma década, isto é, de 2008 a 2018, é mais 

um indício de que esse debate, além de escasso, é muito recente em nosso país. Chama atenção, 

também, que metade dessas produções foi realizada por profissionais da área da saúde, 

enquanto a outra metade, embora produzida por profissionais da educação, têm uma relação 

com o já mencionado serviço de atendimento escolar, implantando no ano de 2011, na cidade 

de São Paulo, em um espaço da área da saúde voltado ao tratamento de pessoas com distrofia 

muscular, conforme anteriormente exposto. Esse dado é bastante significativo, pois revela 

iniciativas de profissionais e instituições da área da saúde no sentido de se implicarem na 

temática do direito à educação da população com distrofia muscular.  

Ainda quanto às duas investigações realizadas por profissionais da área da saúde, parece 

válido pontuar que uma delas foi produzida por uma médica vinculada a um programa de pós-

graduação em Medicina Social (MARQUES, 2017) e a outra, por sua vez, é fruto do trabalho 

de um grupo de fisioterapeutas vinculadas a um projeto de extensão universitária de uma 

universidade estadual (PENA, ROSOLÉM e ALPINO, 2018). Parece-nos válido ressaltar que 

o campo da fisioterapia figura como núcleo profissional que assume parte expressiva dos eixos 

de tratamento em voga para a distrofia muscular, tendo em vista as indicações frequentes de 
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fisioterapia motora, aquática e respiratória para diversos casos, conforme pontuamos na seção 

anterior desta tese. Desse modo, partindo de uma perspectiva quantitativa, esse é o grupo de 

profissionais da área da saúde que passa a ter, por exemplo, mais contato direto com pacientes 

com distrofia muscular. 

A terceira etapa da revisão bibliográfica foi delineada como um mote para a ampliação 

de repertório sobre o tema investigado. Assim, na ausência de investigações sobre crianças com 

distrofia muscular na educação infantil, buscamos conhecer aspectos mais gerais da inclusão 

de crianças público-alvo da educação especial na educação infantil em nosso país. A partir do 

recorte selecionado, deparamo-nos com muitas centenas de textos, fizemos um primeiro crivo, 

a partir da leitura de seus resumos, intentando checar se, realmente, tais produções dialogavam 

com o que estávamos buscando conhecer, isto é, se se tratavam de produções com foco em 

diferentes nuances de processos de inclusão de crianças na educação infantil em território 

nacional.  

Em linhas gerais, investigações que versavam sobre processos de inclusão em outras 

etapas da educação básica e/ou que remetiam a experiências ocorridas em outros países, ou, 

ainda, que buscavam apresentar estudos comparados entre a realidade brasileira e a de outras 

nações não foram incluídas em nosso corpus. Também não foram consideradas as produções 

que, apesar de usarem os termos inclusão e educação, não versavam efetivamente sobre esse 

nosso recorte temático. 

A partir desse percurso inicial, selecionamos um conjunto de fontes formado por 53 

artigos científicos, 86 dissertações e 12 teses produzidas entre os anos de 2008 e 201731, sobre 

os quais teceremos algumas considerações no próximo subitem. Apresentamos as referências 

bibliográficas dessas produções, em forma de quadros, no Apêndice C32. 

 

                                                 

 

31Esse recorte temporal considera como marco inicial o ano da promulgação da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Inclusão (PNEEI) e como marco final o período em que se inicia tal revisão 

bibliográfica, isto é, o ano de 2017. 
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4.1 PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE A INCLUSÃO DE CRIANÇAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL (2008 A 2017): BREVE PANORAMA 

Ao entrar em contato com o corpus selecionado, nosso principal intuito foi conhecer essa 

produção e buscar identificar se essas investigações sinalizavam desafios a serem ou sendo 

enfrentados nas instituições de ensino especificamente no que diz respeito à inclusão das 

crianças público-alvo da educação especial na educação infantil. Por se tratar de um volume 

amplo de produções que, no fundo, não assumem exatamente o mesmo público-alvo que o 

nosso, optamos por apresentar suas principais temáticas e os desafios elencados em tais 

investigações de modo panorâmico, sem o compromisso de citar cada uma das pesquisas em 

função dos limites espaciais desta investigação e dos próprios objetivos que delineamos no 

avançar do processo de pesquisa. Para tanto, além da identificação dos eixos que remetem às 

constatações presentes nessas pesquisas, procuramos separar algumas passagens prototípicas 

de tais asseverações a fim de exemplificar as ideias e argumentos defendidos. Embora 

reconheçamos os limites deste exercício, compreendemos que compartilhar a síntese 

empreendida no curso desta investigação, ainda que a partir de um modo mais resumido, é um 

movimento que contribui para a compreensão de um contexto mais amplo do cenário nacional 

em que nos inserimos, contexto que perpassa a chegada e a presença de Leila na educação 

infantil. 

Assim, de um modo geral, destacamos, dentre os desafios elencados nessas produções, 

dois eixos nucleares que tendem a se interpenetrar: a formação de professores e as condições 

concretas de trabalho na escola. Em relação ao primeiro tópico, diversos trabalhos ressaltam 

que parte expressiva do corpo docente ainda não está efetivamente preparada para atender, de 

forma adequada, todas as crianças em suas singularidades. Nesse sentido, defende-se, por 

exemplo, o “fortalecimento da formação de professores”, bem como que se crie uma rede de 

apoio envolvendo “alunos, docentes, gestores escolares e as famílias” a fim de que se garanta 

uma perspectiva de educação realmente inclusiva, tal como aponta, por exemplo, Brito (2015, 

p. 89).  

Parte expressiva dessas produções também defende que a formação de educadores, tanto 

na perspectiva inicial quanto continuada, contemple a produção e veiculação de saberes que 

abarquem especificidades de cada grupo que forma parte do público-alvo da educação especial. 

Em outras palavras, muitas produções apregoam que a formação inicial e continuada de 

professores contemple saberes que tenderiam às especificidades/singularidades de crianças com 

transtorno do espectro autista, com síndrome de Down, com deficiência intelectual e assim por 
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diante (FAVORETTO, LAMONICA, 2014; LAMONICA, FERREIRA-VASQUES, 2015, 

entre outros). Nesse conjunto de investigações, também é enfatizada a ideia de que há poucos 

estudos na área de inclusão escolar que contemple parcela desse público-alvo. Um exemplo 

disso seria o trabalho de Camargo e Bosa (2009), dedicado à revisão de literatura 

especificamente sobre a inclusão de crianças com autismo. Um ponto de destaque na reflexão 

dessas autoras remete à defesa que empreendem no sentido de que as investigações sobre essa 

temática devem demonstrar “as potencialidades interativas de crianças com autismo e a 

possibilidade de sua inclusão no ensino comum, desde a educação infantil” (CAMARGO, 

BOSA, 2009, p. 65). 

Ainda em relação às especificidades de determinados grupos que formam parte do 

público-alvo da educação especial, destacamos, como exemplo, a investigação de Rocha e 

Lourenço (2015), estruturada em um estudo de caso e centrada em uma criança com deficiência 

visual em situações de brincadeiras na Educação Infantil. Como síntese das constatações 

empreendidas, as autoras destacam “a importância de se trabalhar a orientação e mobilidade 

desde os anos iniciais; e, além disso, a necessidade da atuação do educador como mediador nas 

situações de brincadeiras para que se potencialize o desenvolvimento integral da criança e 

principalmente a sua linguagem” (ROCHA, LOURENÇO, 2015, p, 339). 

Outro exemplo a ser destacado é o trabalho de Bezerra, Araujo (2011) centrado na 

apresentação de “algumas possibilidades didáticas para se promover, no atual cenário de 

inclusão escolar, o desenvolvimento linguístico e cognitivo de crianças com Deficiência 

Intelectual”. Para tanto, as autoras propõem um rol de atividades divididas em eixos que 

consideram válidos para poder “levar os alunos com Deficiência Intelectual a uma maior 

compreensão sobre o intricado jogo de abstrações, generalizações e simbolizações presentes na 

linguagem, permitindo-lhes a conquista de formas superiores de conduta, como a regulação 

verbal e lógica do próprio pensamento” (BEZERRA, ARAUJO, 2011, p. 233). 

Por outro lado, há, também, produções, como a de Batista e Manzoli (2016), que 

sinalizam que, mesmo quando o professor tem formação na área de educação especial, alguns 

fatores que perpassam o cotidiano escolar, tais como a “quantidade de alunos, falta de auxílio, 

apoio e orientação”, se destacam como demandas que merecem ser consideradas como desafios 

à educação em uma perspectiva inclusiva (BATISTA, MANZOLI, 2016, p. 887).  

Ampliando o cenário de desafios, outro aspecto que perpassa as produções selecionadas 

remete à presença de um discurso que valoriza a importância da escola para todos, ao mesmo 

tempo em que coloca em evidência que as proposições no campo das políticas públicas têm 

deflagrado um cenário marcado por muitas contradições. Nessa conjuntura, é frequente o 



138 

 

argumento de que há um descompasso entre o que a legislação apregoa e o que é vivenciado na 

prática, no cotidiano da escola, conforme ressalta, por exemplo, a investigação Carvalho, 

Coelho e Tolocka (2016): 

O discurso sobre inclusão social não tem sido esclarecedor, e profissionais que 

atuam no ensino infantil ainda demonstram não ter conhecimento suficiente sobre o 

assunto, bem como têm dificuldades em apontar ações que poderiam auxiliar na 

inclusão de crianças com deficiência(s) na escola. Tanto os cuidados com as crianças 

quanto as ações pedagógicas para o pleno desenvolvimento e educação delas podem 

estar comprometidos e, para que avanços possam ser obtidos, frente à questão da 

inclusão de crianças com deficiências na escola, é necessário mais do que a oferta de 

cursos para capacitação profissional. (CARVALHO, COELHO, TOLOCKA, 2016, 

p. 723) 

 

Ainda segundo esses autores: “A fim de que se diminua a lacuna entre a política 

educacional inclusiva e as mudanças dela decorrentes na sociedade, são necessárias reflexões 

sobre um mundo mais igualitário, democrático e justo, amparadas por ações de enfrentamento 

às injustiças sociais camufladas” (CARVALHO, COELHO, TOLOCKA, 2016, p. 724). 

Ao dissertar sobre condições para o ingresso e permanência de crianças na educação 

infantil, levando em conta a ampliação das matrículas na rede pública de ensino, Laplane (2014) 

pontua a importância da oferta de possibilidades, modos e meios de participação dos 

professores, alunos e famílias, o que está diretamente vinculado ao campo da oferta de espaços, 

recursos e suportes voltados a esses grupos sociais. De acordo com a pesquisadora: 

O fato de as redes públicas de ensino terem assumido a grande maioria das 

matrículas em escolas e salas regulares cria, para essas redes, o compromisso de se 

estruturarem de forma tal que garantam não apenas a matrícula, mas uma educação de 

qualidade, que forneça aos alunos as ferramentas necessárias para a progressão no 

sistema. Mas, para isso, seria preciso reconhecer os diferentes modos, possibilidades 

e meios de participação e oferecer, sempre no âmbito do público, espaços e recursos 

alternativos e suporte a professores, alunos e famílias. (LAPLANE, 2014, p. 202) 

 

Algumas produções assumem como escopo aspectos relacionados ao campo do ensino e 

aprendizagem a partir de diversas áreas do conhecimento que perpassam a educação infantil, 

assunto, aliás, pouco contemplado, considerando-se o montante de pesquisas selecionadas. 

Exemplo disso são as dissertações de mestrado Silveira (2014) e Schulmeister (2011), que se 

propuseram a investigar, respectivamente, questões relacionadas ao ensino de Geografia e ao 

ensino de Ciências e suas possíveis especificidades junto a crianças com deficiência na 

educação infantil. O trabalho de Schulmeister (2011), por exemplo, assumiu como escopo o 

ensino da temática poluição ambiental em um cenário em que se fazia presente uma criança 

surda, usuária de Libras, em meio a turma com mais 26 alunos de 6 anos matriculados na 
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educação infantil em uma cidade do interior do Paraná. A pesquisa teve como proposta a 

elaboração de materiais pedagógicos que envolvessem o emprego de Libras e os resultados 

registrados apontam para a defesa do emprego de tal instrumento como meio de propiciar tanto 

à criança surda quanto à ouvinte situações de aprendizagem compartilhadas. 

Ainda em relação ao escopo da defesa da escola para todos, muitos pesquisadores 

defendem a importância dos ambientes inclusivos para o processo de desenvolvimento das 

crianças público-alvo da educação especial. Um exemplo disso é o trabalho de Anhão, Pfeifer 

e Santos (2010), centrado no estudo de interações entre 6 crianças com Síndrome de Down e 6 

crianças com desenvolvimento típico, com idades entre 3 e 6 anos, em espaços da rede regular 

de educação infantil de um município do interior do estado de São Paulo. Tais autores concluem 

seu estudo afirmando que não houve características de interação social muito diferentes entre 

as crianças investigadas, resultado que associam ao processo de inclusão escolar. 

Em termos de acessibilidade arquitetônica e a recursos de tecnologia assistiva, há uma 

tendência, em muitas investigações, a denunciar a ausência desses recursos, trazendo à tona, 

assim, uma faceta importante dessa história em construção. Em outras palavras, ao explicitar a 

escassez ou ausência de recursos necessários para garantia do bem-estar, segurança e 

favorecimento da comunicação entre a criança público-alvo da educação especial e seus pares, 

colocam-se em evidência questões relacionadas ao parco investimento financeiro que perpassa 

o escopo da temática educação inclusiva e o cenário de precariedade em que as crianças público-

alvo da educação especial são recebidas na escola. Uma síntese desse conjunto de fatores foi 

empreendida na produção de Chagas e Dias (2014, p. 150): “Na rede pública de ensino, as 

dificuldades citadas com mais ênfase foram: falta de formação, de experiência e infraestrutura 

que, segundo os entrevistados, mostram a não existência de um sistema de condições mínimas 

para a inclusão”.  

Em linhas gerais, a somatória dos desafios ora mencionados é reveladora da necessidade 

de investimentos teóricos, práticos e de ordem financeira no campo da educação. Em certa 

medida, as investigações selecionadas perpassam esse conjunto de apontamentos, uma vez que 

eles são intimamente vinculados e/ou se concentram, mais detidamente, em pelo menos uma 

dessas esferas. 

É válido ressaltar que, dentre os objetos de estudo priorizados nas pesquisas analisadas, 

destaca-se uma incidência maior de investigações sobre processos inclusivos de crianças com 

o diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) e, em segundo lugar, de crianças com 

Síndrome de Down. Questões relacionadas à estimulação precoce (CARNIEL et al., 2017; 

GRAVE, PEREIRA, 2012) e trabalhos centrados nas visões de professores, gestores e/ou 
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familiares sobre processos inclusivos das crianças na educação infantil também aparecem como 

questões priorizadas (CARVALHO, COELHO, TOLOCKA 2016; CHAGAS, M. F. L.; DIAS, 

F. K. D., 2014; FRAGOSO, CASAL, 2012; SILVA, LIMA, 2015). 

Também foi possível constatar, a partir da análise dos eixos temáticos priorizados, 

produções que versam sobre indicadores relacionados à inclusão na educação infantil a partir 

do recorte de determinadas regiões do Brasil. Como exemplos disso, destacamos a análise de 

indicadores de matrículas da educação infantil e educação especial em municípios do Mato 

Grosso do Sul (RONDON, 2016) e investigações sobre políticas de inclusão escolar na 

educação infantil em Cariacica- ES (OLIVEIRA, 2015) e em São Paulo - SP (OLIVEIRA, 

DRAGO, 2012). Ainda nesse sentido, destacamos um estudo sobre o atendimento de crianças 

com necessidades educacionais especiais em creches e pré-escolas da rede municipal na cidade 

de São Luís - MA (BATISTA, 2012), bem como sobre a constituição do atendimento 

educacional especializado para crianças da Educação Infantil na rede municipal de Porto Alegre 

(BENINCASA, 2011). 

Refletir sobre as condições que perpassam a produção dessas investigações, embora não 

seja nosso objetivo, também é uma questão que merece ser considerada por ser um dado que 

remete a condições concretas que envolvem o processo de realização e publicação desses 

trabalhos. Assim, parece-nos válido registrar a distribuição das pesquisas realizadas por meio 

de formação stricto sensu segundo a configuração das instituições de ensino superior que as 

abrigam. Nesse interim, explicitamos sua divisão pelas macrorregiões brasileiras, cenário em 

que as universidades federais se destacam como lócus propulsores da maior parte dessas 

pesquisas, como revelam as tabelas apresentadas a seguir. 
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Tabela 1: Dissertações – Mestrado Acadêmico (2008 – 2017) 

 

Fonte: Elaborado por esta autora a partir de consulta ao Portal de Teses e Dissertações da Capes. 

 

 

Tabela 2: Dissertações – Mestrado Profissional (2008 – 2017) 

 

Fonte: Elaborado por esta autora a partir de consulta ao Portal de Teses e Dissertações da Capes. 
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Tabela 3: Teses (2008 – 2017) 

 

Fonte: Elaborado por esta autora a partir de consulta ao Portal de Teses e Dissertações da Capes. 

 

A ampliação das investigações centradas nessa temática, seu alcance em diversas regiões 

do país e as diferentes configurações das instituições de ensino superior envolvidas nessa trama 

são mais um dos indicativos da história da inclusão das crianças na educação infantil como uma 

teia em construção, em movimento. 

Muitas das produções selecionadas evidenciam tensões que perpassam o cotidiano de 

muitas instituições educacionais no país. Como exemplo paradigmático disso, destacamos 

algumas passagens pontuadas na investigação de Silveira (2014) a partir de suas vivências em 

campo e de entrevistas realizadas junto a professoras de educação infantil em escolas 

pertencentes à rede municipal de Uberlândia, no estado de Minas Gerais:   

Assim como algumas professoras demonstraram preocupação e envolvimento 

com a aprendizagem dos alunos com deficiência, foi possível presenciar um aluno 

com baixa-visão realizando uma atividade e a professora, justificando sua “lentidão” 

caracterizando-o como preguiçoso. Quando questionada sobre se o ritmo estava ligado 

à deficiência que apresentava, a professora justificou “mas ele sabe fazer, ele entende 

o que tem que ser feito e fica enrolando”. 

Algumas professoras relatam que em alguns casos não há ganhos para os alunos 

com deficiência que frequentam a escola regular, por não “conseguirem” acompanhar 

as outras crianças. Houve profissionais que consideraram que o simples fato de 

conviverem e se adaptarem à rotina escolar já contribui para o desenvolvimento das 

crianças independente da deficiência.  

Conforme pode-se observar na apresentação das respostas dadas pelas professoras 

nos questionários, a inclusão escolar é vista com um avanço na educação, porém, 

acreditam que o aluno deve receber atendimento educacional em instituições 

especializadas, alegando que os profissionais são melhor preparados. (SILVEIRA, 

2014, p. 115) 
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No excerto destacado, condensamos, em forma de exemplo, um conjunto expressivo de 

situações que perpassam muitas das investigações que formam parte do nosso corpus. A 

menção a educadores comprometidos com a aprendizagem de alunos com deficiência e, ao 

mesmo tempo, a referência a professores que esperam que os discentes com deficiência se 

adequem às práticas pedagógicas vigentes, sem aparentemente perceber que para isso eles 

teriam que superar, por sua própria conta, condições físicas diferenciadas em relação a maior 

parte do grupo é um aspecto que merece destaque. É importante pontuar, ainda em relação a 

esse último aspecto, que, quando as especificidades das crianças com deficiência se manifestam 

como um entrave à realização de práticas pedagógicas centradas na homogeneidade, não é 

incomum que elas sejam taxadas de preguiçosas, desinteressadas e outros adjetivos que 

contribuem para um processo de deslocamento da responsabilidade do professor/instituição de 

ensino frente ao aluno, deflagrando um cenário de culpabilização da própria criança. Nessa 

perspectiva, o que se coloca em evidência é um processo de isenção de responsabilidade 

daqueles que são os profissionais habilitados por promover condições, situações e ações em 

favor da aprendizagem e do desenvolvimento de todas as crianças na instituição educacional. 

A ideia de que crianças com deficiência não conseguem acompanhar seus pares e, como 

consequência disso, a defesa do argumento de que não haveria ganhos para esses sujeitos ao 

frequentarem a escola comum, assim como a noção de que a simples convivência e adaptação 

à rotina escolar já contribuiria para o desenvolvimento das crianças, embora abarquem visões 

aparentemente distintas, são, na realidade, indícios de um mesmo modo de conceber a pessoa 

com deficiência sob o crivo da incapacidade, temática já aludida nesta tese. Nesse sentido, 

ressalta-se que a escola, ao ser inserida em um cenário de educação na perspectiva inclusiva, 

acaba se configurando como um lócus onde se manifesta tanto o anseio por uma nova forma de 

conceber a educação, quanto ao mesmo tempo, muitas vezes, se destaca como um cenário em 

que permanecem visões limitadoras sobre a pessoa com deficiência. Nesse novo cenário, novos 

meios de rebaixamento da posição da pessoa com deficiência ganham forma, como é o caso da 

defesa de que as crianças apenas estejam na escola, independente de sua efetiva participação 

em tal coletivo. 

Com esse breve panorama, buscamos pontuar o cenário mais amplo em que esta 

investigação se insere, que é também o contexto em que Leila chega à escola. Sob a inspiração 

de um referencial teórico que concebe o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

como algo que aparece em cena duas vezes, primeiro, como categoria interpessoal, enquanto 

relações entre as pessoas e depois como categoria intrapessoal, parece-nos de grande valia trazer 

para esse debate acadêmico a importância de situar o papel das relações pessoais, das 
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experiências pessoais e coletivas, do modo como os artefatos e instrumentos culturais são 

manejados na ação pedagógica junto a todas as crianças. É sob essa inspiração que avançamos 

para a próxima seção, cujo cerne é compor uma reflexão sobre a observação participante, os 

desafios identificados e os percursos empreendidos ao longo da imersão em campo. 
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5 DIMENSÕES DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  

Nesta seção, objetivamos colocar em evidência e problematizar desdobramentos 

vinculados às indagações que nos acompanharam ao longo desta investigação e, para tanto, 

almejamos articular dois eixos que se interpenetram e, de certo modo, são atravessados pelos 

temas contemplados nos capítulos anteriores. Nesse sentido, centramo-nos em trazer à tona os 

principais desafios identificados em campo e em que medida foi possível, além de observá-los, 

implicarmo-nos nas experiências ali instauradas, bem como aprender sobre limites e 

possibilidades associados ao âmbito de sua(s) transformação(ões) partindo do referencial 

teórico que nos inspira.  

 Para a organização desta apresentação, tecemos, inicialmente, algumas considerações 

panorâmicas levando em conta a dimensão cronológica da imersão em campo propriamente 

dita. Assim, subdividimos esse tópico em dois eixos principais: 5.1) A chegada em campo – 

passagem em que nos centramos em apontamentos gerais sobre final do ano letivo de 2018 –; 

5.2) Sobre desafios e um continuum das relações instauradas– subitem em que discorremos 

sobre desafios que permaneceram, se ampliaram e sobre os modos como foram sendo 

enfrentados, apontando para as relações e interações ali estabelecidas, bem como para os limites 

e possibilidades de nossa imersão naquela ambiência.  

5.1 A CHEGADA A CAMPO  

As atividades de pesquisa em campo tiveram início na segunda quinzena de novembro de 

2018 por meio do contato com a diretora Bertha e, em seguida, com demais membros da equipe 

gestora, com a professora Rosa e os pais de Leila. O acompanhamento das atividades junto à 

turma de Leila naquele ano letivo ocorreu entre o período de 28/11 a 7/12.  Nesse cenário, pude 

acompanhar a turma de Leila em um momento em que mais da metade das crianças já não 

estava frequentando a escola. O grupo do Estágio I, turno da manhã (7h -11h), contava com 28 

crianças matriculadas, mas, em todos os dias em que estive presente, houve menos de 15 

participantes. Segundo Rosa, esse número expressivo de crianças ausentes estava relacionado 

ao fato de que muitos pais deixavam de trazê-las por considerar essa época de final de ano já 

como um período de férias 

Conheci Leila em um período em que ela estava bastante debilitada; havia, inclusive, 

estado recentemente hospitalizada por pneumonia. Quando iniciei as atividades de observação, 

já fazia vários dias que Leila não vinha à escola, de modo que a busca empreendida pela 
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autorização de sua família e dessa criança para a realização da pesquisa, a nosso ver, é um fato 

que pode, inclusive, ter contribuído para seu retorno, naquele momento, à escola. De forma 

mais objetiva, em 26/11/2018, após conversar com a professora Rosa, apresentando minha 

intenção em iniciar as atividades de campo junto a sua turma e solicitando, portanto, sua 

autorização para isso, ela assentiu e afirmou que havia muitos dias que Leila não vinha à escola. 

Sendo assim, sugeriu que fossemos à secretaria para entrar em contato com sua família.  

Por intermédio de uma funcionária da secretaria, que telefonou para a residência 

de Leila e falou com Janaína, soube que Leila havia faltado nos últimos dias porque 

não esteve bem, teve inflamação na garganta e vários episódios de febre, mas, segundo 

sua mãe, naquele momento já se sentia um pouco melhor. Janaína foi bastante 

receptiva à menção à pesquisa e confirmou que levaria Leila para a escola no dia 

seguinte e que permaneceria nesse ambiente para conversar comigo. (Diário de 

Campo, 26 nov. 2018) 

 

Janaína cumpriu o combinado e em 27 de novembro Leila estava de volta à escola. Em 

nossos primeiros contatos, pude perceber que Leila tossia muito na escola. Seu olhar parecia 

revelar certo cansaço e ela passava boa parte do tempo expelindo uma quantidade expressiva 

de catarro ora pelo nariz, que se mantinha quase que permanentemente escorrendo, ora pela 

boca, quando tossia. Nessas condições, quando Leila falava, o som saía muito baixinho, sua 

voz se mostrava rouca e a tosse logo se manifestava com intensidade. Diante dessas condições 

era realmente muito difícil compreender o que ela dizia. Sua comunicação verbal acabava 

ficando restrita apenas às crianças bem mais próximas e mesmo assim era um exercício que 

parecia ser bastante desafiador, pois, muitas vezes, ela precisava repetir o que dizia por parecer 

não ser compreendida.  

A disposição das carteiras na sala de referência atendia a uma divisão em subgrupos 

formados por 4 carteiras, estando duas delas de frente para as outras duas. Leila ficava na 

cadeira de rodas com sua mesinha acoplada ocupando o posto de um dos componentes desse 

quarteto. Nesse cenário, ela ficava um pouco mais alta que as demais crianças de seu grupo, 

mas não se tratava de uma situação que a isolasse de seus pares. A cada dia, as crianças podiam 

se sentar onde quisessem e, nesse sentido, pude observar Leila variando sua presença em 

diferentes quartetos.  Foi possível notar que várias crianças se dirigiam a ela com certa 

frequência, sobretudo as que se sentavam mais próximas. Havia reciprocidade, manifesta, 

muitas vezes, na troca de sorrisos, olhares, toques e a participação conjunta em brincadeiras. 

As crianças também buscavam ajudá-la e isso não se restringia àquelas que estivessem sentadas 

mais próximas. Frente ao cenário desafiador marcado por esse período de muita tosse e do nariz 

escorrendo insistentemente, era comum ver crianças ora se mobilizando para pegar mais papel 



147 

 

higiênico e levando-o ao seu encontro, ora avisando a professora que a colega precisava de 

ajuda, mesmo que ela não realizasse tal pedido verbalmente. Nesses momentos, Leila 

costumava trocar olhares com as crianças que intercediam por ela.  

Em relação a esse período do ano letivo, Rosa comentou que o clima era de férias e, 

portanto, as atividades realizadas se centravam em brincadeiras (geralmente se contava com a 

disponibilização de materiais como massinha de modelar, peças de montar, acesso a brinquedos 

diversos da escola, como bonecos variados, carrinhos, ambientes e móveis em miniatura etc.), 

contação de histórias, acesso a filmes, visita à brinquedoteca, parques e outros espaços que 

formavam parte das dependências daquela instituição. Segundo a professora, o que diferenciava 

esse momento dos demais períodos do ano letivo é que algumas atividades pedagógicas 

dirigidas, envolvendo o contato das crianças com a escrita do próprio nome, com variados 

gêneros discursivos, sobretudo os escritos, bem como com o alfabeto, números, noções de 

geometria, cores etc. deixaram de ser realizadas. Ainda de acordo com Rosa, geralmente, essas 

produções dirigidas tinham duração, em média, de 40 minutos, sendo realizadas em quatro dias 

da semana, frequentemente usando como suporte folhas e materiais pedagógicos diversos que 

depois eram coladas nos cadernos das crianças. 

Nas brincadeiras livres, fosse na sala de referência ou brinquedoteca, sempre havia 

crianças diferentes que vinham brincar com Leila, bem como levavam e traziam brinquedos 

conforme a manifestação de sua preferência. Notei que isso era feito, frequentemente sem a 

mediação da professora, de modo que parecia que se tratava de algo que já fazia parte do dia a 

dia do grupo. Nesse curto período, observei Leila brincar sozinha, em dupla, trio e quarteto. 

Geralmente, ela entrava na trama em curso, assumindo os papéis possíveis nos jogos simbólicos 

estabelecidos. Nessa conjuntura, as brincadeiras mais comuns envolviam diferentes espaços 

sociais, como casa, escola, hospital, salão de cabeleireiro, serviços de entrega de comida, entre 

outros. Leila se alternava nos diferentes papéis circunscritos a esses ambientes, isto é, ora era 

aluna/ora professora, ora médica/ora paciente e assim por diante. Essas atividades ocorriam a 

partir do contato com algum brinquedo que servia de base para as crianças ou algum material 

que a professora disponibilizava ao grupo como massinha de modelar, peças de encaixar etc., 

de modo que tais aparatos entravam em cena assumindo diferentes funções (ex. uma peça de 

encaixar ora era uma caixa de remédio dada pela médica, ora era um celular por onde se fazia 

o pedido de entrega de comida). 

Embora Leila, naquele momento, apresentasse certa dificuldade para falar, era visível o 

alcance de sua participação e sua desenvoltura assumindo os mais variados papéis nas 

brincadeiras, colocando em cena sua imaginação na composição de enredos e na atribuição de 



148 

 

diferentes funções aos objetos que tinha em mãos ou em seu entorno. Tudo isso se dava em 

uma relação que envolvia parceria, negociação e criatividade junto a seus pares. Embora nosso 

foco não se dirija à análise de uma brincadeira em específico, parece-nos válido destacar a 

afirmativa de VIGOTSKI (2003, p. 79) de que “em suas relações com o ambiente o ser humano 

sempre usa sua experiência social”. Assim, nas situações de faz de conta, as crianças reelaboram 

criativamente aquilo que viram, ouviram em suas mais diversas possibilidades, isto é, tanto o 

que vivenciaram diretamente no seu cotidiano, por meio do contato com pessoas próximas, 

quanto aquilo que foi acessado via diferentes artefatos culturais, seja por meio do contato com 

uma história lida ou ouvida, um filme, uma animação, uma peça teatral, uma outra brincadeira, 

uma música e assim por diante.  Ainda em relação ao alcance das brincadeiras em termos de 

modos de participação e produção de cultura, cabe destacar a síntese empreendida por Smolka 

(2009, p. 99).  

A narrativa, o faz de conta, a brincadeira, o teatro emergem como formas de 

atividade que possibilitam a apropriação de diversos papéis sociais. Com base na 

experiência e por meio da linguagem, as crianças inventam situações imaginárias, nas 

quais podem exercer funções e assumir as mais variadas posições. Essas formas de 

atividade viabilizam modos de participação das crianças na cultura, tornando possível 

a elas internalizar e elaborar, antecipar e projetar conhecimentos, afetos, relações. No 

exercício ativo e imaginativo das práticas sociais, a criança se desdobra em muitos 

outros, pode ocupar o lugar do outro na relação. (SMOLKA, 2009, p. 99) 

 

 O fato que buscamos destacar, a partir desses apontamentos, é que, apesar de termos tido 

pouco tempo efetivo de imersão em campo em 2018, tal experiência foi significativa no sentido 

de podermos ter acompanhado Leila em diversas situações de brincadeira com seus pares. 

Apesar da sua condição física tão adversa, apesar da sua dificuldade para falar, naquele 

momento, tais fatores não foram uma barreira, um impeditivo para sua participação.   

Esse início da imersão em campo também nos colocou em contato com uma ampla gama 

de informações que, em sua maioria, nos foram passadas por meio dos diálogos estabelecidos 

com Rosa, haja vista que, além do tempo exíguo de observação participante naquele ano letivo, 

Leila não estava bem fisicamente e faltou em diversos momentos33.  Como questões 

paradigmáticas desse período, gostaríamos de elencar a síntese que Rosa empreendeu, em nosso 

primeiro diálogo, em relação às possibilidades e limitações da participação de Leila frente às 

atividades e ações propostas na escola. 

                                                 

 

33 Leila esteve presente apenas em 2 dos 4 dias em que estive junto a sua turma no período de 28/11 a 7/12.  
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De acordo com a professora, na sala de referência, Leila participava de tudo que era 

proposto e o que se apresentava como singular, em suas experiências, costumava ser o tempo 

de realização das atividades dirigidas. Ela enfatiza que era “uma questão de um outro ritmo, 

uma outra relação com o tempo, por questões motoras, mas não uma outra condição de 

aprender, nada relacionado ao campo cognitivo” (Rosa, 26 nov. 2019). Ainda assim, Rosa 

pontuou que um dos desafios vivenciados nesse âmbito remete ao fato de que, durante parte do 

ano letivo, era comum uma das estagiárias permanecer na sala de referência, sentada ao lado à 

Leila e que, nessas situações, ela buscava fazer as atividades pedagógicas propostas no lugar 

dessa criança. Rosa me explicou que, em meio à correria do dia a dia, ela demorou certo tempo 

para perceber esse tipo de intervenção e precisou orientar as estagiárias, no sentido de que era 

fundamental que não fizessem as atividades por Leila. Essa percepção também foi o motivo 

pelo qual as estagiárias deixaram de ficar dentro da sala de referência.  

Tive a oportunidade de folhear o caderno de Leila e das demais crianças. Em 

relação às atividades realizadas por Leila, foi possível perceber uma diferença nos 

registros gráficos ao longo de uma mesma tarefa, de modo que parecia que pessoas 

diferentes haviam manejado aquelas produções. À medida que me mostrava esse 

material, Rosa ia sinalizando o que havia sido feito por Leila e o que havia sido 

produzido pelas estagiárias. Assim, de um lado, tínhamos, por exemplo, uma pintura 

de desenho totalmente dentro das margens de cada figura, estruturada em um traço 

firme, preciso e com preenchimento homogêneo e, por outro lado, era possível 

identificar, na mesma atividade, uma pintura que extravasava as margens, com traços 

menos firmes e sem tanta uniformidade. Nos exemplos observados, a parte realizada 

pelas estagiárias tendia a ser quantitativamente maior que a parte elaborada por Leila. 

É importante notar que Rosa me mostrou os cadernos das outras crianças também, 

ressaltando que os traços, os desenhos, pinturas e demais registros gráficos de Leila 

não eram distintos, qualitativamente, das produções das outras crianças. (Diário de 

Campo, 26 nov. 2018, grifo nosso) 

 

De todos os aspectos pontuados como desafiadores, o maior deles, segundo Rosa, estava 

relacionado ao parque de diversões, conforme revela o registro extraído do Diário de Campo: 

Rosa ressaltou que a ida ao parquinho é uma das atividades preferidas pela maioria 

das crianças, no entanto, aquele ambiente não conta com nenhum brinquedo acessível 

e, até então, ela não havia conseguido pensar em nenhum meio de oportunizar que 

Leila usufruísse de algum daqueles equipamentos, pois temia que ela se machucasse. 

Nos dias em que vão ao parque, ela relatou que leva algum brinquedo escolhido por 

Leila para que ela possa brincar também (ex. quebra-cabeça, jogo da memória, 

massinha de modelar, boneca, fogãozinho entre outros). A seu ver, isso abre margem 

para um outro grande problema, pois as demais crianças ficam curiosas para saber o 

que Leila está fazendo, qual brinquedo ela escolheu e passam a ficar “aglomeradas a 

sua volta”. Ela menciona que as crianças enjoam rápido das atividades, mas acha 

delicado que a turma deixe de se interessar pelos recursos do parquinho para ficarem 

ao lado de Leila. (Diário de Campo, 26 nov. 2018) 
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Ainda com o intuito de colocar em evidência os principais desafios identificados por Rosa 

em seu cotidiano junto à Leila, há que se ressaltar a questão da alimentação. A professora 

destaca que, quando as aulas se iniciaram, tanto ela, como a coordenadora, diretora e estagiárias 

tinham muito medo de que Leila engasgasse na hora da comida. Elas souberam, por meio de 

entrevista feita pela coordenadora Patrícia com Janaína, que, em casa, Leila recebia a comida 

na boca, isto é, ainda não se alimentava sozinha. Na visão de Rosa, isso provavelmente se dava 

por um ato de superproteção dos pais que, ao terem ciência das dificuldades motoras da filha, 

buscavam poupá-la. A questão é que ela percebeu que na escola estava ocorrendo a mesma 

situação, uma vez que as estagiárias davam comida na boca da Leila em todas as refeições. No 

entanto, ela entendia que era importante que Leila ao menos tentasse se alimentar sozinha, 

dentro do que lhe fosse possível e com o devido suporte de um adulto. Além disso, ressaltou 

que, quando questionada se queria comer sozinha, Leila prontamente afirmou que sim. Rosa 

interpreta isso como uma grande conquista, ou seja, o fato de Leila ver as outras crianças e 

sentir o desejo de fazer igual, bem como a possibilidade de aprender algo que já poderia ter 

aprendido em casa, mas que não havia ocorrido até então. Foi possível perceber que, ao narrar 

tais situações, Rosa vibrava com a ideia de que, a partir da experiência na escola, Leila ganhou 

mais autonomia e que isso reverberou também na sua própria casa, uma vez que ela passou a 

manifestar o desejo de comer sozinha também naquele ambiente.  

Esse conjunto de fatores apresentados por Rosa são exemplos de como as singularidades 

de Leila incidem e convocam uma possível reorganização na ambiência escolar.  Ao elencar os 

itens apontados, ela revela diferentes ações e possíveis (des)ajustes na escola, como mostram 

as situações narradas em relação à situação do parquinho e à atuação das estagiárias. Assim, se, 

por um lado, Rosa intervém frente ao modus operandi adotados pelas estagiárias de Pedagogia, 

alterando a dinâmica inicialmente instaurada (estagiária dentro da sala de referência, estagiária 

fazendo atividades pedagógicas por Leila, dando-lhe refeição na boca), por outro lado, parece 

não se dar conta das possibilidades que se abrem para Leila e seus pares no momento destinado 

ao usufruto do parquinho de diversões quando essa criança, de posse dos brinquedos por ela 

escolhidos, passa a ganhar a atenção e o interesse dos demais colegas. Em outras palavras, as 

crianças usufruírem do parquinho e Leila não precisar brincar sozinha é uma equação possível 

de ser ajustada à medida que o trânsito entre os aparatos do parquinho e a mesa de brinquedos 

de Leila pudesse ser promovido.  

Com isso, buscamos colocar em evidência não um julgamento sobre as ações das 

estagiárias e Rosa, mas tecer uma reflexão que contempla a ideia de que esses dois polos 
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formam parte de um mesmo e mais amplo núcleo que aponta tanto para a escassez de condições 

materiais concretas quanto para diferentes modos com que a criança com deficiência pode ser 

significada na escola. Assim, a ausência de recursos como um parque de diversões acessível 

assume um papel importante, no entanto, a presença das crianças público-alvo da educação 

especial na educação infantil traz novas necessidades de adequação por parte das escolas, as 

quais não se limitam, evidentemente, ao escopo da acessibilidade arquitetônica. Nessa teia, a 

ampliação de repertório dos professores, no sentido de potencializarem os modos de 

participação das crianças não reforçando as limitações que, eventualmente, elas já 

experimentam em função de sua condição física, é de uma importância.  

Conforme apontam Barricelli, Dainez e Smolka (2016, p. 153) “as condições orgânicas 

das mais variadas deficiências, em suas nuanças e especificidades, contribuem para 

complexificar ainda mais as demandas de todas as ordens que se impõem à instituição escolar”. 

No caso de Leila, além dos exemplos mencionados, a tríade alimentação, higiene e locomoção 

figura como um eixo que demanda um atendimento diferenciado, reverberando em outra 

possibilidade concreta de usufruto do tempo previsto em relação a sua turma, o que, por sua 

vez, demanda um trabalho em colaboração com outro(s) profissional(s), haja vista que sua 

professora é responsável por um grupo de quase 30 crianças e é bastante desafiador atender a 

determinadas demandas de cuidado de Leila (como a troca de fraldas, por exemplo, seu tempo 

mais ampliado para realização das refeições etc.) e, ao mesmo tempo, conduzir as atividades 

com as demais crianças na sala de referência ou demais ambientes escolares.     

Ainda em relação a essa temática, Bezerra (2020), ao dissertar sobre os desdobramentos 

da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI, 

2008) no interior das escolas, mais especificamente ao problematizar a figura do profissional 

de apoio à inclusão, desvela uma série de contradições e precarizações que envolvem esse 

cargo. Conforme destaca o pesquisador, a partir de revisão bibliográfica sobre o tema, 

geralmente tal função é ocupada por pessoas ainda em processo de formação, como é o caso 

dos estagiários de Pedagogia, ou apenas com formação em nível médio, evidenciando, assim, 

uma importante lacuna em relação aos saberes considerados necessários para o exercício de tal 

posto. Conforme destaca o autor:  

Não se trata de negar a relevância do profissional de apoio, cujo trabalho empírico 

precisa continuar a ser pesquisado em novos estudos, mas de se esclarecer que este 

não pode ser entendido pelas redes públicas de ensino como substituto mais 

“econômico” dos professores especializados. Ambos são suportes imprescindíveis a 

classe comum inclusiva, mas com suas respectivas funções, as quais se 

complementam em processos de colaboração entre toda a comunidade escolar. 

(BEZERRA, 2020, p. 685) 
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Essas ponderações favorecem o entendimento de que os desafios identificados por Rosa 

estão, em sua essência, vinculados a tessituras mais amplas da história da educação em curso, 

como é o caso da própria presença das estagiárias assumindo funções muito importantes no 

bojo das ações vinculadas ao escopo da inclusão nas escolas, aspecto que, evidentemente, não 

interpretamos como algo a ser combatido, haja vista que reconhecemos a importância da 

imersão em campo desse grupo, no sentido de expandir suas vivências na escola e, por 

conseguinte, sua própria esfera de formação. O que questionamos é a precariedade dessa 

imersão específica, nos tempos atuais, alicerçada não necessariamente em um compromisso 

com a formação e acompanhamento desses profissionais e com a tessitura de redes mais amplas 

e colaborativas na escola, mas sim com a dimensão da economia que isso propicia aos cofres 

públicos, conforme denuncia Bezerra (2020). Nessa conjuntura, os professores são impactados, 

muitas vezes, por não terem condições básicas, como tempo efetivo para conciliar o trabalho 

com todas as crianças e articular, ao mesmo tempo, ações formativas junto aos estagiários. 

Estes, por sua vez, ao irem a campo, não encontram a garantia de uma acolhida, o suporte e o 

acompanhamento que tal posto de agente de apoio demanda, haja vista que, desde seu horário 

de entrada até seu horário de saída, muitas vezes, eles geralmente estão imersos no 

acompanhamento direto de uma criança e/ou de um grupo delas. Já as crianças envolvidas nessa 

teia, geralmente conhecidas na escola sob a alcunha de “casos de inclusão”, ficam, muitas vezes, 

à mercê dos desdobramentos dessa rede fragmentada.  

Destaca-se que esses processos mais amplos, que envolvem a necessidade de 

estabelecimento de rede de trocas, parcerias e colaboração, também se apresentam como 

fundamentais para os próprios professores e equipe gestora, isto é, não devem ser 

compreendidos como demandas associadas apenas aos grupos em formação, uma vez que, em 

um cenário de partilha de experiências e identificação de limites frente aos modos de agir, é 

fundamental que exista espaço para reelaborações desses profissionais. Assim, entre os limites 

e as possibilidades de ação presentes na escola, entram em cena diferentes papéis sociais, e o 

modo como eles são assumidos interferem diretamente na tessitura de como os desafios 

identificados podem ser (ou não) enfrentados. Ainda a esse respeito, é válido destacar a reflexão 

de Barriccelli, Dainez, Smolka (2016) que, apoiadas em Clot (2006), dissertam sobre os 

possíveis impactos das condições concretas de trabalho no próprio modus operandi das pessoas: 

Ao apontar para a intensificação, a recorrência e a impossibilidade de 

transformação dos gestos profissionais, Clot (2006) chama a atenção quando a 

instituição não consegue atender às exigências sociais do trabalho dos profissionais 

que elas empregam. Diante disso, ele procura realçar as tensões psíquicas que 
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constituem os sujeitos na situação de trabalho, podendo levar à indisposição e 

imobilidade, silenciando toda uma série de ações necessárias para a revitalização da 

atividade. Isso nos leva a pensar em como os objetivos que orientam a ação são 

produzidos e impregnados de sentidos nas relações sociais concretas de trabalho, e 

quando irrealizáveis por falta de condições adequadas, expõem o sujeito à vivência de 

conflitos que podem gerar o sentimento de impotência, atingindo a atividade em seu 

desenvolvimento possível. (BARRICCELLI, DAINEZ, SMOLKA, 2016, p. 155) 

 

Essas ponderações nos parecem válidas por colocar em evidência camadas mais amplas 

dos conflitos que permeiam as relações de trabalho em condições desfavoráveis o que, em uma 

sociedade calcada na divisão de classes, na desigualdade social, na exploração do homem pelo 

homem, tende a ser praticamente uma regra e não uma exceção. De qualquer maneira, as 

condições concretas que tendem a erigir o trabalho docente na educação básica, mais 

especificamente em parte expressiva das escolas públicas, têm uma relação direta com as 

questões que ora buscamos destacar a partir da síntese de desafios elencada por Rosa. Assim, 

buscando não negar e tampouco deslegitimar o impacto de tais condições, que envolvem 

escassez de recursos materiais, cabe também reiterar o papel da escola, da educação que, 

embora tenha seus limites, isto é, não tenha um alcance de potencial e maciça transformação da 

desigualdade social no mundo, pode assumir dimensões de mudanças necessárias em seu bojo, 

servindo como um núcleo mediador e deflagrador de práticas não excludentes. 

Nesse sentido, apesar de todas as considerações então empreendidas, a escola é 

concebida, no tempo presente, como espaço privilegiado para a acolhida de todas as crianças, 

a valorização de sua singularidade, o potencializar de novas experiências, saberes e, por 

conseguinte, a promoção de desenvolvimento de seu público-alvo. Para isso acontecer, o 

repertório do professor é núcleo-chave, uma vez que esse profissional deve assumir um papel 

central na organização da ambiência escolar. Assim, a ação de Rosa, que incide sobre o 

movimento iniciado pelas estagiárias de fazer por Leila mais do que ela necessita, coloca em 

cena condições para a instauração de um novo ciclo, que envolve tanto as atividades que passam 

a ser realizadas por Leila, quanto as relações de ensino que permeiam essa experiência. Leila 

deixa de ser a criança poupada de fazer o que seus pares fazem, isto é, deixa de carregar a 

possível alcunha da “incapacidade”, antes mesmo de se checar o que ela conseguiria ou não 

realizar. Nesse sentido, também parece válido ressaltar que, mesmo se Leila não tivesse 

condições de movimentar-se para realizar tarefas pedagógicas que envolvem registros gráficos 

ou se alimentar sozinha, isso não seria impeditivo para sua participação e apropriação dessas 

práticas sociais, haja vista que no século XXI há uma amplitude de recursos no campo da 

tecnologia assistiva que responderiam a essas demandas.  
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O exemplo de Leila observar as crianças ao seu redor comendo sozinhas, desejar comer 

sem ajuda e, mais que isso, se apropriar dessa prática no ambiente escolar e instaurá-la também 

em sua casa é revelador do quanto as vivências na escola promovem mudanças.  E é oportuno 

assinalar que, se ela não tivesse ido à escola, é possível que essa experiência não se tornasse 

uma realidade em sua rotina, pelo menos até os seus 5 e 6 anos de idade. Isso porque, apesar de 

todo zelo, carinho e incentivo de seus familiares, eles provavelmente conviviam com a ideia de 

que tal experiência não estaria ao alcance de Leila. Muito provavelmente, os profissionais da 

área da saúde que atuaram e atuam junto à Leila também não colocaram esse tema em foco. 

Assim, o que buscamos destacar por meio desses apontamentos é o quanto as experiências das 

crianças pobres com deficiência podem vir a ser limitadas e até reforçadas, mesmo nos espaços 

em que se espera que suas condições de participação no mundo sejam ampliadas.  Assim, 

partindo do exemplo específico de Leila que passa a comer na escola, o que ocorre a partir da 

mediação da professora Rosa, impactada, por sua vez, pela ideia de que Leila pode fazer mais 

do que a escola estava lhe proporcionando, buscamos colocar em evidência o quanto essa 

experiência é muito mais ampla do que o alimentar-se propriamente dito, o que, por sua vez, 

está longe de ser uma experiência pouco relevante.  

Ainda que tenhamos sinalizado limites em relação aos modos viabilizados para a 

participação de Leila na escola, aspecto de suma importância para compreender sua história, 

sua trajetória específica em um contexto mais amplo de educação em uma perspectiva inclusiva, 

gostaríamos de enfatizar também o papel das transformações que foram se dando em curso, em 

movimento. Nesse sentido, colocamos em destaque a posição da professora, que passa a tomar 

consciência de desafios que se faziam presentes em seu cotidiano e cria possibilidades de 

alteração da realidade instaurada naquele ambiente, proporcionando, de certo modo, 

transformações em cadeia, uma vez que, ao mudar sua forma de atuar, interfere na participação 

das estagiárias e favorece outros modos de participação de Leila. Partindo desses exemplos, 

retomamos a contribuição vigotskiana sobre o papel do professor, compreendendo-o como 

organizador, mediador do ambiente social. Nessa perspectiva, por considerar que “o processo 

pedagógico é a vida social ativa” (VIGOTSKI, 2003, p. 303), reforça-se o compromisso que 

esse profissional deve ter com a organização e transformação do meio que o circunda.  Na 

escola, tais aspectos passam, necessariamente, pelo lugar que a criança ocupa nas relações 

sociais ali estabelecidas, as quais são resultado do entretecimento entre as condições objetivas 

de tal organização e da síntese entre a criança e esse meio, as quais se manifestam, por sua vez, 

na própria situação social de desenvolvimento. 
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5.2 SOBRE DESAFIOS E CONTINUUM DAS RELAÇÕES INSTAURADAS 

Os desafios pontuados por Rosa e que remetem ao campo da acessibilidade arquitetônica 

e aos diferentes ritmos de Leila permaneceram vigentes em 2019. A pesquisa, no fundo, teve 

pouco contato com o cotidiano dessa criança no ano anterior, mas essa realidade  pouco a pouco 

foi assumindo contornos que pudemos acompanhar, pari passu, devido a nossa presença 

semanal na escola. De todo modo, pensamos em nossa relação com aquela ambiência, bem 

como na relação de Leila com seus pares e os demais adultos envolvidos percurso escolar em 

uma espécie de continuum. Nessa perspectiva, nossa investigação nos possibilitou observar e 

participar de diferentes modos e formas de responder àquilo que se nos apresentava, no tempo 

presente, como situações desafiadoras.  

Paulatinamente, em 2019, as atividades realizadas fora da sala de referência como quadra 

e parquinho foram se tornando, também, uma possibilidade de colocar Leila em evidência para 

que outras crianças se aproximassem, livremente, para brincar com ela. Na quadra e na 

brinquedoteca, que são espaços mais amplos, Nise colocava dois grandes EVAs no chão para 

que a acomodação de Leila fosse o mais próxima possível do confortável, para que houvesse 

espaço suficiente para abrigar os brinquedos escolhidos por essa criança e também para que 

Leila pudesse “receber” seus colegas para brincar. Diante dessas possibilidades, na 

brinquedoteca, Leila se revezava entre fazer o uso da cadeira de rodas e acessar brinquedos 

maiores, como é o caso de uma cozinha com pia, fogão e armários embutidos, um dos recursos 

que ela mais gostava naquele ambiente, bem como tinha a possibilidade de estar no chão, sobre 

o EVA explorando outros brinquedos e outras formas de companhia, recebendo seus colegas 

em um espaço específico. No parquinho, Nise posicionava Leila e sua mesinha com 

brinquedos,como se essa criança assumisse o posto de algo similar a outra estação de 

brincadeira. A itinerância das crianças por esses espaços era bem significativa, de modo que 

era possível encontrar Leila sempre rodeada de colegas.  

13h Parque de diversões.  

Nise comenta que nos últimos dias Leila tem preferido levar massinha de modelar 

para o parquinho e que outras crianças sempre brincam junto dela. Comenta que 

reparou que Suzana é uma criança que pouco se envolve nas atividades de correr e 

pular e que, na hora do parque, está sempre brincando com Leila. Outra criança que 

ela percebeu que está mais próxima de Leila é Conceição. Isso não apenas no parque, 

mas em todas as atividades. Menciona que elas têm se sentado uma ao lado da outra 

todos os dias, almoçam juntas, estão sempre cantando, dançando e são muito 

carinhosas uma com a outra. Outro aspecto destacado pela professora é que Conceição 

tem assumido o papel de pegar a agenda, o estojo e demais materiais da amiga. Disse 
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que semana passada a estagiária foi pegar a agenda na mochila de Leila e ela 

prontamente disse que não precisava, que quem pegava suas coisas eram suas amigas. 

Enquanto conversamos, Leila, Suzana, Conceição e Virgínia estão brincando de 

fazer refeições com as massinhas.  

Estávamos há 12 minutos no parque e, antes disso, já haviam passado e parado 

para brincar com Leila e as massinhas Jarid e Matilde, Carolina, Dante e Pedro. 

(Diário de Campo, 26 abr. 2018) 

 

Em relação às estagiárias, Nise as orientava para que dessem todo o suporte necessário à 

Leila quanto à alimentação,  troca e higiene. Assim, tais presenças na sala de aula passaram a 

ser frequentes apenas nas horas em que haveria necessidade de deslocamentos variados pela 

escola. Nise observou, ainda, conforme mencionado acima, que Leila preferia que as amigas 

pegassem seus materiais e, nesse sentido, passou a orientar as estagiárias a esse respeito 

também, buscando fazer prevalecer os desejos de Leila.  

Outro ponto que gostaríamos de mencionar remete ao fato de que, conforme buscamos 

apontar no capítulo 1, havia uma prática instaurada no modus operandi de Nise que remetia aos 

contatos telefônicos com as famílias das crianças que faltavam. Vimos um possível efeito dessa 

forma de contato por meio da ligação empreendida em 2018, quando buscávamos iniciar a 

pesquisa, fato que, de certo modo, parece ter sido um mote que trouxe Leila de volta à escola 

depois de muitos dias ausente. Embora Leila tenha retornado sem estar tão bem fisicamente, 

parece-nos que o fato de a escola querer saber sobre como ela estava, bem como a proposição 

da pesquisa, situação que apontava para o fato de que mais pessoas queriam saber sobre Leila, 

conhecer suas necessidades na escola, pode ter se configurado como um incentivo a mais para 

que ela retomasse seu vínculo com aquele espaço no final daquele ano letivo. Consideramos 

importante ressaltar, também, que não houve uma convocação de Leila e sua família à escola, 

houve uma conversa por meio de um telefonema, que pude acompanhar de perto, cenário em 

que a secretaria da escola colhia informações, demonstrava preocupação com as condições 

clínicas de Leila e explicitava que, se ela ainda não estivesse bem, não haveria razões para trazê-

la, pois ela não seria prejudicada pelas faltas e, por outro lado, a pesquisa também poderia 

esperar para ser iniciada quando ela estivesse melhor. 

O número expressivo de faltas de Leila não apenas se manteve em 2019, como se ampliou.  

As tabelas a seguir explicitam o número total de faltas e, inclusive, evidenciam as faltas 

justificadas de Leila, isto é, aquelas que estão circunscritas a questões relacionadas ao 

tratamento multidisciplinar (consultas, exames, internações, atestados médicos indicando 

necessidade de repouso etc.). 
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Registro de faltas - 

Ano Letivo 

2018SEMESTRE 

1º  2º  TOTAL 

Dias letivos 98 102 200 

Faltas 41 32 73 

Faltas justificadas 36 27 63 

Fonte: Elaborado por esta autora a partir do acesso ao Diário de Classe do Estágio I – Turno da Manhã 

 

Registro de falta - Ano Letivo 2019 

SEMESTRE 1º  2º  TOTAL 

Dias letivos 100 100 200 

Faltas 38 39 77 

Faltas justificadas 35 30 65 

Fonte: Elaborado por esta autora a partir do acesso ao Diário de Classe do Estágio II – Turno Intermediário 

 

Os dados das tabelas acima apontam que, em 2018, Leila esteve ausente em 36,5% dos 

dias letivos e, em 2019, essa cifra subiu para 38,5%, o que equivale a afirmar que sua presença 

na escola esteve muito próxima ao limite máximo de faltas previsto por lei para a etapa da 

educação infantil, que é de 40% (BRASIL, 2013). Se Leila estivesse no ensino fundamental, 

cujo índice máximo previsto de faltas é 25% (BRASIL, 1996), tal desafio, muito 

provavelmente, assumiria uma dimensão ainda maior em termos de efeitos sobre seu percurso 

escolar. 

As faltas frequentes de Leila levaram Nise, em muitos dos encontros, a explicar às 

crianças o que se passava com Leila. Assim, pude acompanhar diversos dias em que foi 

comentado com as crianças que Leila “não estava se sentindo bem”, que ela “havia ido ao 

médico”, que “havia sido hospitalizada”, que “continuava internada no hospital”, entre outros 

exemplos. Foram muitos os episódios de internação de Leila e foram diversas as conversas que 

pude travar com Nise a esse respeito. A princípio, Nise solicitava aos funcionários da secretaria 

que ligassem para a avó materna de Leila a fim de obter notícias, mandar lembranças e votos 

de melhoras para Leila, bem como para obter informações para conversar com as crianças sobre 

a situação da colega. Em nossos diálogos, Nise chegou a comentar que temia estar sendo 

invasiva e acabar incomodando a família, que já vivenciava uma situação tão delicada. Nessas 

situações em que se mostrava um pouco insegura sobre como proceder, procurei compartilhar 
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os efeitos que pude acompanhar de perto, quando trabalhava em um hospital de oncologia 

pediátrica e junto a uma associação que atendia pessoas com distrofia muscular, para cada 

criança, cada família, quando recebiam algum tipo de contato da escola, da professora, dos 

colegas de turma. Uma atividade escolar, uma partilha sobre o currículo em curso naquele 

ambiente, uma ligação telefônica, um recado via email, todas essas diferentes formas de 

comunicação pareciam fazer reverberar uma sensação imensa de pertencimento, de acolhida, 

tanto da parte das crianças quanto de seus familiares. Quando algum professor ou colega da 

escola visitava a criança no hospital, o que era bastante raro, geralmente, toda a equipe 

multiprofissional ficava sabendo, tão grande era o efeito positivo daquele encontro para a 

criança e para seus familiares.  

Imaginamos que, por conta dessas nossas conversas, Nise foi, inclusive, alterando sua 

forma de comunicação com a família de Leila. Nos momentos de hospitalização, ela passou a 

enviar mensagens via aplicativo whatsapp diretamente para Janaína. Assim, não demandava 

que a família tivesse que atender aos telefonemas em determinados horários, que era algo que 

lhe preocupava, e se abria um canal de comunicação, de modo que, se Janaína quisesse/pudesse, 

responderia quando lhe conviesse. O fato é que o vínculo entre Nise – Leila – Janaína pareceu 

se fortalecer, mesmo nos momentos de expressiva ausência dessa criança. Se, por um lado, a 

ausência de Leila em alguma medida também se convertia em formas de sua presença na turma 

(ela era lembrada em diversas situações, sua ausência era justificada, as crianças demonstravam 

interesse por saber como ela estava), por outro lado, Nise, apesar de distante fisicamente, 

também se fazia presente, ainda que por via remota, no hospital. Tudo isso se consolidou, em 

certa medida, como uma forma de a escola não estar totalmente alijada de Leila e sua família 

nesses momentos tão desafiadores. 

11h08 Nise me conta que Leila foi para a Unidade de Terapia Intensiva. Comenta 

sobre o seu desejo de visitá-la e, ao mesmo tempo, sobre suas dúvidas, uma vez que 

entende que a UTI é um espaço mais reservado, que existe todo um cuidado para evitar 

riscos de contaminação etc. Nesse sentido, manifesta sua dúvida sobre aquele ser ou 

não um momento adequado.  Aconselho-a a conversar com Janaína, ser muito franca, 

explicar sobre seu desejo e também sobre seu receio, assim como ela estava fazendo 

comigo naquele momento. Reforcei que abrir esse canal de comunicação, colocar essa 

situação em destaque, seguramente, teria um efeito de acolhida e carinho que seria 

muito importante para Leila e sua família naquele momento. 

11h10 Nise comenta com as crianças que tem conversado com Leila e sua mãe por 

meio de mensagens no whatsapp. Menciona que Leila segue internada no hospital e 

referiu estar com saudade da turma e da escola. Nesse momento, muitas crianças 

comentam que também estão com saudade de Leila. Nise sugere que poderiam gravar 

um vídeo e enviar para Leila. As crianças comemoram. Algumas se levantam e pulam. 

Dante grita animado, “vamo, vamo fazer o vídeo!”. Outras crianças comemoram com 

um sonoro “Eeeeeeee!”. Conceição e Maria Firmina se olham, comemoram batendo 
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palma e também com a interjeição “Eeeeeeeee!”. Nise pergunta quem topa participar, 

todas as crianças manifestam que querem. Ela combina com as crianças que o vídeo 

será gravado após a hora do almoço e da escovação dos dentes. 

14h05 Nise sugere que as crianças fiquem unidas, perto da lousa. Algumas ficam 

de pé, outras agachadas, como se fosse uma foto de time de futebol. Tudo sob as 

instruções da professora. Ela pergunta o que as crianças gostariam de dizer para Leila, 

várias crianças respondem, ao mesmo tempo, frases como, “Leila, tô com saudade”, 

“um beijo pra você”, “tomara você fique bem logo”. Nise faz um apanhado das 

sugestões e questiona que tal se a gente falar, todos juntos, “Leila, estamos com 

saudade! Um beijo, a gente ama você!” As crianças concordam comemorando. 

Ofereço-me para fazer a gravação para que Nise pudesse aparecer. Ela responde que 

não precisa, que havia pensado em ser um vídeo só com as crianças. Concordamos 

que é uma ótima ideia. Nise faz a gravação, repete três vezes o procedimento para ter 

certeza que vai dar tudo certo. As crianças participam das três possíveis edições de 

modo bastante animado. (Diário de Campo, 31 out. 2019) 

 

Outras tantas passagens do Diário de Campo são reveladoras de menções à Leila pelas 

crianças em diferentes momentos em que ela estava ausente. Um exemplo disso remete ao dia 

14 de agosto de 2019. Tratava-se de um dia em que fazia bastante frio na hora da entrada da 

turma de Leila, mais especificamente, 13oC. Leila, que havia estado presente na escola no dia 

anterior e que, inclusive, “estava animadíssima, se sentindo muito bem”, conforme resumiu 

Nise, faltou naquela data. As estagiárias conjecturam que, provavelmente, o motivo de sua 

ausência tinha relação com a brusca alteração na temperatura, o que se confirmou no dia 

seguinte, quando Janaína comentou que Leila não estava bem, associando seu estado com a 

mudança do tempo. Naquele dia, Nise propôs uma atividade pedagógica centrada na pintura de 

uma imagem de uma borboleta por meio do uso de giz de cera.  

11h40 Nise escreve a palavra borboleta na lousa, com letra imprensa maiúscula, 

lê essa palavra, conversa um pouco com as crianças sobre esse inseto e apresenta 

instruções sobre a atividade a ser realizada (pintura com giz de cera). Convida, 

novamente, as crianças a observarem a escrita na lousa. Ela vai apontando letra por 

letra e indagando se as crianças sabem que letra é aquela. As crianças, em coro, vão 

respondendo. Quando a letra apontada é uma vogal, a sensação é que a sala toda 

responde junto e bem alto, quando se trata de uma consoante, nem todos falam a 

mesma letra ao mesmo tempo e a entonação de algumas crianças parece revelar certa 

dúvida (exemplo “É o R?), ainda assim, elas seguem animadas, falando alto e sorrindo. 

Em seguida, Nise retoma cada letra, questionando se conhecem alguma palavra que 

comece com aquela letra. Algumas crianças estão de pé, mas a maioria segue sentada 

e a sala, de um modo geral, segue envolvida na atividade. A sensação é que parece 

que estão jogando um jogo de adivinha. Para a letra “B”, muitos respondem, ao 

mesmo tempo, bola, outros bolo, para a letra “O”, muitos falam ovo. Nise vai 

mencionando  outras palavras, geralmente, bastante usadas no cotidiano. (  ) Quando 

chega na letra “L”, Paulo responde é “É “L” de Leila, “L” de Leila!”. Muitas crianças 

repetem, de forma animada, a observação do colega. É importante ressaltar que, até 

aquele momento, eles não estavam associando as letras aos nomes dos integrantes da 

sala. Percebo que algumas crianças, nesse momento, olham para a cadeira de Leila, 
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que está disposta no canto esquerdo da sala, em região próxima ao agrupamento onde 

ela costuma se sentar, e acrescentam a informação sobre ela ter faltado. Nise 

parabeniza Paulo por tal associação e retoma o comentário das crianças reforçando 

que vai pedir para ligarem, lá na secretaria, para saber porque ela faltou. Além disso, 

convida as crianças a investigaram se tem mais alguém na turma cujo nome também 

comece com a letra L e que esteja na sala ou também tenha faltado.  (Diário de Campo, 

14 de agosto de 2019) 

 

Os exemplos ora compartilhados, que são permeados pela questão das faltas, são 

reveladores de uma situação de presença que se manifesta mesmo quando está posta a ausência 

física de Leila. Tal fato é um desdobramento da maneira como aquela ambiência foi sendo 

constituída, aspecto construído desde as primeiras semanas, por meio dos momentos diários de 

contagem do número de crianças presentes, no suscitar a observação de quem faltou, na busca 

de informações sobre tal ausência, na ponderação e observação, inclusive por parte das crianças, 

de que quem faltou deixaria de usufruir de ações como participar de determinadas brincadeiras, 

visitar certos espaços, ouvir determinadas histórias, entre outras atividades previstas para aquele 

dia em específico. Partindo dessa tessitura e deparando-se com os desafios vivenciados por 

Leila, que tanto faltava na escola em função de suas condições clínicas, Nise cria novas 

possibilidades de ação que incidem sobre si mesma, sobre seu modo de reagir, de conduzir suas 

ações e sobre a própria dinâmica estabelecida junto às demais crianças. 

Parece-nos oportuno reforçar que o fato de Leila ser lembrada por seus pares, ser a 

destinatária de um vídeo com uma mensagem carinhosa quando hospitalizada, só é possível 

porque a condição de Leila, naquele grupo, é a de partícipe. Pontua-se que, infelizmente, muitas 

crianças, com ou sem deficiência – mas geralmente isso se aplica mais as com deficiência – 

mesmo estando presentes na escola todos os dias, não são necessariamente vistas e ouvidas, não 

são lembradas, aspectos que ainda são bastante denunciados na produção acadêmica que versa 

sobre a temática inclusão escolar. Frente a essas ponderações, gostaríamos ponderar o modo 

como a presença de Leila, imersa naquela escola, figura como um mote para reflexões entre 

professora, estagiárias, esta pesquisadora e membros da gestão pedagógica. 

Acreditamos que caiba aqui uma digressão relacionada à frequência de Nise à escola, fato 

que era marcado por uma ampla assiduidade. No período em que estivemos na escola, suas 

faltas se resumiram a uma situação de óbito de um ente querido e aos desdobramentos de uma 

cirurgia por ela realizada em período próximo do final do segundo semestre. Desses eventos, 

fica o registro, em forma de uma espécie de trocadilho, de que a ausência de Nise fez muita 

falta. Apresentamos uma síntese de um desses dias em que ela não estava presente a fim de 
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refletir um tanto mais sobre o papel do professor e conjecturar sobre a potência que é cada 

criança ser vista, ouvida, se sentir partícipe. 

Margareth, professora substituta, assumiu a turma no lugar de Nise, que esteve 

ausente porque havia perdido um ente querido em sua família. Naquele dia, 

apresentei-me à Margareth, expliquei sobre a pesquisa e pedi sua autorização para 

acompanhar as atividades ao longo do dia junto à turma do Estágio II. Margareth 

aceitou, compartilhou comigo sua insegurança em trabalhar com todas as crianças, 

isto é, também com as crianças que se enquadram como público-alvo da educação 

especial, manifestou não ter tido repertório suficiente sobre inclusão na faculdade. Ela 

permitiu que eu fizesse as transferências de Leila entre um espaço quando as 

estagiárias não estivessem disponíveis e disse que até preferia que eu assim o fizesse 

porque ela não saberia como fazer. Na hora da chamada, uma estagiária entrou na sala 

para confirmar alguma coisa com ela e, quando chegou a vez do nome de Leila, a 

professora não a chamou, confirmou sua presença com a estagiária e passou para o 

próximo nome da lista. Eu estava distante, mas vi o movimento de elas olharem para 

Leila, da estagiária assentir com a cabeça quando ela lhe disse algo, bem como a ação 

de Margareth ao tomar nota no diário. Nesse dia, eu estava sentada em um outro grupo 

de crianças, isto é, não no grupo de Leila. Observei os olhos dessa criança se dirigirem 

à professora quando ela seria a próxima a ser chamada, notei que quando ela percebeu 

que seu nome foi pulado, fez um movimento similar ao de levantar os ombros, que 

também foi notado por Tarsila, a estagiária que estava ao lado da professora. Tarsila, 

em resposta ao olhar de Leila, acenou para ela com um joinha (sinal de positivo com 

o polegar) e, pouco depois, foi ao seu encontro, dizendo que sua presença tinha sido 

marcada porque a professora já sabia o seu nome. Leila sorriu.  

Ainda nesse dia, Margareth passou um filme para as crianças. Ela só lhes disse 

que veriam um filme, não comentou sobre o título da obra, o enredo, nada. Quando o 

filme começou, algumas crianças disseram que já haviam visto aquele filme, ao que 

ela respondeu: “Então, vai ver de novo”. Quando a hora da saída foi se aproximando, 

os profissionais do transporte escolar começaram a chamar as crianças na porta da 

sala. Nesse contexto, Margareth interrompeu a transmissão do filme, que estava ainda 

bem distante do fim, dizendo às crianças que era hora de ir embora. Maurício então 

pergunta: “- A gente vai continuar vendo amanhã, né?”, ao que ela respondeu “Não, 

amanhã vocês farão as atividades que a Nise passar para vocês”. O semblante de 

Maurício pareceu demonstrar certo desapontamento. (Diário de Campo, 2 mai. 2019) 

 

Esse episódio concentra algumas passagens difíceis de serem nomeadas em relação à 

imersão em campo e nos possibilita uma conexão com a reflexão empreendida por Kramer 

(2009) ao dissertar sobre os desafios que ganham vida em meio à realização de pesquisas 

marcadas pela imersão em campo na educação infantil.  Ao colocar em evidência situações 

também muito desafiadoras, nomeada pela autora como “Foram constantes os preconceitos 

contra a criança, com o desconhecimento da sua alteridade, a imposição de normas sem 

explicação, o esquecimento dos nomes” (KRAMER, 2009, p. 47), ela reflete sobre formas de 

tensão que se estabelecem, colocando em evidência o quanto tudo isso também é parte do todo 
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que envolve a investigação e, portanto, também merece ser referenciado. Ainda segundo 

Kramer (2009), pautando-se nas vivências do grupo de pesquisa em que está inserida: 

Os pesquisadores ficaram mobilizados pela pressão dos adultos, pelo mau humor, 

desânimo, descaso, raiva e cerceamento manifestados com frequência pelas 

professoras. E por que Narciso acha feito o que não é espelho? (  ) Porque no acesso 

a teorias, na postura intelectual crítica, na defesa dos direitos das crianças e de uma 

concepção que as reconhece como atores sociais, sujeitos produtores de cultura, além 

de serem nela produzidos, havia a expectativa de encontrar práticas e interações 

positivas e esperança de ver mais as crianças. Entre a vaidade da posse do saber e a 

necessidade de aceitar os saberes dos outros, a empatia com as crianças guiou o olhar, 

orientou o registro, pautou a análise. E, porque Narciso acha feio o que não é espelho, 

o susto com os eventos observados na escola, esses resultados da pesquisa 

transformaram-se em escrita, e tornando-se escrita, passaram a integrar a história da 

pesquisa. A intenção deste texto, ao se fazer escrita, foi a de virar-se pelo avesso, 

trazer a poeira que se acumulava debaixo do tapete, mostrar os limites, os vieses do 

processo de pesquisa e do contexto em que estão inseridas as crianças. A Angústia de 

estar presente. (KRAMER, 2009, p. 47) 

 

Ao refletir sobre esses apontamentos e as dificuldades circunscritas a essas situações, 

buscamos avançar em nossa reflexão conjecturando sobre a diferença entre Leila ser vista, 

notada, referenciada no grupo e, por outro lado, sobre essa criança não ter sequer seu nome 

pronunciado na sala, na hora da chamada. Nosso intuito, ao mencionar esse tópico é trazer para 

o debate, ainda que de forma breve, a noção de que em uma mesma escola, assim como em 

tantas outras dimensões da sociedade, não há um repertório único, consolidado sobre formas de 

acolher a singularidade e diversidade humana.  

No caso das escolas, de modo geral, esse é um tópico que nas últimas décadas vem 

ganahando cada vez mais espaço, tendo em vista a ampliação do número de vagas de crianças 

público-alvo da educação especial. Aspecto que reverbera em debates sobre a importância da 

formação continuada, em serviço, sobre esse escopo, e que alcança, também, a ampliação do 

debate na esfera acadêmica, conforme apontamos no capítulo anterior. De todo modo, cabe 

pontuar os efeitos de Nise colocar Leila na condição de seus pares, seja notando-a e elogiando-

a junto ao grupo, quando ela está atenta seguindo aos comandos das atividades, chamando-lhe 

atenção quando julga que ela está agindo de forma inadequada, celebrando os momentos em 

que ela participa da farra, da bagunça, com e como as demais crianças, assim como quando lhe 

atribui o posto de sua ajudante do dia, como o faz com todas as demais crianças. Todos esses 

fatores são condições fundamentais para que Leila tenha condições efetivas para assumir o 

posto de partícipe nessa turma. Por outro lado, se desde o início do ano letivo Leila não tivesse 

nem que responder à chamada, é muito provável que uma condição de invisibilidade fosse 

conclamada e que suas frequentes ausências passassem despercebidas. 
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É válido destacar que Margareth já conhecia Leila, sabia que ela não tinha nenhum tipo 

de dificuldade relacionada à expressão oral e, mesmo se o tivesse, nada impediria que ela 

respondesse à chamada por outro meio, como o próprio olhar, por exemplo. O fato é que o 

modus operandi posto em cena naquele dia é um exemplo da coexistência de visões sobre a 

deficiência dentro daquela instituição. Nesse sentido, perpassando a ação de Margareth, a 

presença de um olhar para a pessoa com deficiência centrado no já mencionado viés da 

incapacidade assumia certo relevo, haja vista que a presença de uma criança com deficiência 

física parecia fazer a professora pressupor dificuldades e limitações também em outras esferas. 

Diante desses apontamentos, é possível conjecturar que Margareth, presa a esses pressupostos, 

se sentisse na condição de quem não sabia o que fazer com uma criança que considerava tão 

diferente, ponderando, assim, que seria melhor não chamá-la, não colocá-la em evidência e o 

fato é que ela registra a presença de Leila na sala sem, no entanto, interpelá-la. Tanto na situação 

específica da chamada com Leila quanto na relação estabelecida com o grupo como um todo, 

levando em conta o exemplo do vídeo, a ação de Margareth, de certo modo, impossibilita um 

encontro que agrega troca de ideias, situações de partilha e acolhimento às crianças.  

Retomando a temática do expressivo número de faltas de Leila, realidade que perpassou 

seu percurso na educação infantil e, levando-se em conta que os efeitos da distrofia muscular 

congênita muito provavelmente seguirão incidindo sobre seu corpo, impactando sua rotina e 

trajetória escolar, os exemplos de ações compartilhados nos episódios sobre a gravação do vídeo 

e sobre o “L” de Leila se destacam como possibilidades de se pensar caminhos e formas muito 

bonitas de se colocar em cena uma ampla teia de saberes sobre a condição humana e o cuidado 

com o outro, sobre o identificar/ sentir e manifestar sentimentos. Tais aspectos, conforme 

buscamos ressaltar, vão ganhando formas singulares no currículo em curso junto a essa turma 

do Estágio II. Apesar desse alcance e dimensão positiva, também é válido ponderar que, ao 

permanecer tanto tempo afastada da escola, Leila perde o acesso a inúmeras experiências que 

aquele ambiente possibilita no bojo do seu dia a dia.  

Levando em conta as DCNEI (BRASIL, 2009), o que está jogo quando consideramos o 

currículo na educação infantil é “a articulação das experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da 

sociedade por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o 

cotidiano das instituições”. Ainda nesse sentido, cabe pontuar a contribuição de Barbosa e 

Oliveira (2016), que defendem que o currículo na educação infantil: 

compreende não apenas aqueles momentos ou situações formais de ensino, mas 

coloca professores, gestores e demais profissionais da escola a planejar situações de 
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aprendizagem para além do momento da “atividade dirigida”: o modo como o 

alimento é servido no refeitório, as possibilidades de brincadeiras e interações do 

pátio, a relação com a cultura da comunidade, a seleção dos jogos a serem comprados, 

os livros disponibilizados na biblioteca etc. todos são movimentos que instigam as 

crianças. (BARBOSA, OLIVEIRA, 2016, p. 23 e 24) 

 

Ao colocar em destaque a questão do currículo na educação infantil e considerando o 

número significativo de faltas frequentes à escola, algo que tende a perpassar a experiência de 

muitas das crianças em tratamento de doenças crônicas, buscamos considerar a situação de Leila 

como paradigmática. Isso porque ela nos permite refletir não apenas sobre a singularidade e os 

desdobramentos do seu caso, mas também ampliar tal reflexão à medida que consideramos a 

situação das demais crianças que necessitam de tratamentos que, muitas vezes, concorrem com 

a possibilidade de elas estarem na escola, conforme buscamos acentuar anteriormente.  

Em termos de proposições de marcos legais e de políticas públicas em nosso país, há 

estratégias previstas para responder a situações como essas, manifestas, por exemplo, por meio 

de documentos orientadores como o que aponta estratégias e orientações para a implantação 

das classes hospitalares e atendimento pedagógico domiciliar (BRASIL, 2002). Conforme 

apregoa o mencionado documento: 

Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico domiciliar elaborar 

estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento pedagógico-educacional 

do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens e 

adultos matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no âmbito da educação 

básica e que encontram-se impossibilitados de freqüentar escola, temporária ou 

permanentemente e, garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um 

currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada 

integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de atenção 

integral. (BRASIL, 2002, p. 13) 

 

A respeito dos conceitos de classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar, 

compartilhamos o verbete empregado no próprio documento de referência:  

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que ocorre 

em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como 

tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e 

hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental.  

Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em 

ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o educando 

de freqüentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar 

e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. (BRASIL, 2002, p. 13) 

 

Apesar de representar um marco muito importante para a educação brasileira, uma vez 

que busca responder à demanda de como conciliar que as crianças sigam seus percursos 
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formativos e, ao mesmo tempo, tenham contemplados e garantidos seus tratamentos, o fato é 

que a possibilidade de contar com o atendimento domiciliar e com a classe hospitalar ainda é 

uma realidade incipiente em nosso país, estando manifesta, sobretudo, na esfera da aparência, 

apontando para uma possibilidade de suavização das desigualdades em relação à permanência 

na educação básica, por parte das crianças com doenças crônicas, enquanto, em sua essência, 

parte expressiva desse público-alvo segue alijada em seu cotidiano de busca por diagnósticos e 

tratamentos da oferta educacional nos ambientes da área da saúde (OLIVEIRA, 2010, 2011). A 

cidade de Guarulhos, por exemplo, na maior parte do tempo de realização da pesquisa, não 

contava com um único serviço sequer de classe hospitalar. Somente no final de 2019 é que 

houve a inauguração do primeiro serviço nesse sentido, instaurado em um hospital geral e 

vinculado a uma escola estadual (RUSSÕES, 2019). Um ponto a ser destacado em relação a 

essa classe hospitalar é que ela tem seu atendimento direcionado apenas a crianças a partir de 6 

anos. Em linhas gerais, isso revela que tanto o atendimento pedagógico domiciliar como as 

classes hospitalares, que poderiam, em alguma medida, atuar como eixos complementares ao 

percurso de Leila na educação infantil, se destacam como mais uma esfera prevista, porém não 

alcançada, não usufruída por essa criança.  

No segundo semestre de 2019, a partir da chegada de Beatriz, professora do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), tornou-se possível que Leila fosse atendida em tal instância. 

A esse respeito, Nise compartilhou comigo sua tendência, junto à Beatriz, que já havia 

acompanhado Leila e sua turma, em alguns momentos, na sala de referência, em avaliar que 

não haveria tal necessidade. Dentre os argumentos elencados por Nise nesse diálogo, foram 

destacadas a aprendizagem e o desenvolvimento de Leila, sintetizados por Nise de forma muito 

parecida ao movimento empreendido por Rosa no final do ano letivo de 2018. Em outras 

palavras, Nise destacou que Leila, apesar de todas as faltas e das questões vinculadas à 

mobilidade reduzida, não apresentava nenhum comprometimento na esfera cognitiva. Outro 

aspecto pontuado pela professora remete ao fato de considerar a rotina já bastante exaustiva 

dessa criança, marcada por fisioterapias duas vezes por semana, além de uma frequência 

recorrente a consultas médicas. Nesse sentido, parecia-lhe que colocar Leila no AEE seria mais 

uma demanda para essa criança e família tentarem conciliar em seu já atribulado cotidiano. 

Naquele momento, apoiei a posição de Nise, no entanto, no processo de revisão e análise tanto 

dos dados quanto da própria legislação, passo a perceber que tal atitude, embora jamais tenha 

sido tomada como o intuito de privar Leila de seus direitos, não foi uma escolha acertada.  

Dentre as razões que justificam a transformação no modo de ressignificar essa situação, 

destacamos, a) o AEE para Leila não seria ofertado no contra turno, uma vez que, conforme 
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previsto nos documentos oficiais norteadores, tal serviço deve ocorrer, na educação infantil, na 

ambiência em que a criança está imersa (BRASIL, 2015); b) a implicação de um profissional a 

mais, com expertise em adaptação de recursos, materiais e atividades pedagógicas junto a 

crianças com deficiência física, seria de grande valia para que Leila não precisasse se esforçar 

tanto para realizar aquilo que seus pares, sem suas dificuldades motoras, realizavam facilmente. 

Conforme apregoa a Nota Técnica Conjunta no 02/2015/MEC/SECADI/DPEE – SEB-

DICEI (BRASIL, 2015): 

O atendimento às crianças com deficiência é feito no contexto da instituição 

educacional, que requer a atuação do professor do AEE nos diferentes ambientes, tais 

como: berçário, solário, parquinho, sala de recreação, refeitório, entre outros, onde as 

atividades comuns a todas as crianças são adequadas às suas necessidades específicas.  

Cumpre destacar que o AEE não substitui as atividades curriculares próprias da 

educação infantil, devendo proporcionar a plena participação da criança com 

deficiência, em todos os espaços e tempos desta etapa da educação básica. 

A organização do AEE depende da articulação entre o professor de referência da 

turma e o professor do AEE que observam e discutem as necessidades e habilidades 

das crianças com base no contexto educacional.  

A principal atribuição do AEE na educação infantil é identificar as barreiras e 

implementar práticas e recursos que possam eliminá-las, a fim de promover ou 

ampliar a participação da criança com deficiência em todos os espaços e atividades 

propostos no cotidiano escolar. (BRASIL, 2015, p. 5) 

  

Ao cotejar a situação vivenciada na escola com as passagens da Nota Técnica ora em 

destaque, notamos uma sequência de equívocos posta em prática naquele ambiente e do qual, 

inclusive, fui partícipe. O fato de que o AEE na educação infantil não deve ser ofertado no 

contra turno precisava ser um dado partilhado em toda a comunidade escolar, pois isso faz cair 

por terra o argumento de Nise em relação ao intento de não sobrecarregar Leila e sua família 

em termos de mais atividades e deslocamentos. Embora a percepção da professora, ao 

considerar todo o complexo cotidiano desse núcleo familiar, seja muito importante, saber que 

o AEE na educação infantil não demandaria o contra turno é um aspecto fundamental para sua 

participação naquela comunidade escolar. Conforme pontuado na própria Nota Técnica: “tanto 

o AEE, como os demais serviços oferecidos pela creche ou pré-escola, passam a ser 

institucionalizados, organizados com o conhecimento e a participação de toda a equipe 

pedagógica” (BRASIL, 2015, p. 4). 

Um aspecto a ser destacado remete à articulação entre as docentes. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que Nise e Beatriz analisaram a situação de Leila e concluíram sobre a não 

necessidade desse serviço complementar naquele momento. Conforme mencionado 

anteriormente, tanto Rosa como Nise, em diferentes períodos, ressaltaram o fato de essa criança 
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não apresentar comprometimento na esfera intelectual e de acompanhar seu grupo em todas as 

atividades. Esses aspectos são verdadeiros, mas uma questão não exclui a outra, haja vista que 

o AEE não é voltado apenas para o público com deficiência intelectual. Ainda nesse sentido, o 

fato de Leila acompanhar as atividades propostas é exatamente o ponto de partida para a 

identificação de quais são suas maiores necessidades, isto é, a que custo ela faz, com suas 

condições físicas diferenciadas, o que seus pares, sem suas dificuldades motoras, fazem. 

Antes e depois da chegada da professora de Beatriz, em alguns momentos, eu e Nise 

conversávamos sobre possíveis estratégias relacionadas a garantir o usufruto de Leila nos 

variados espaços, bem como para que ela pudesse realizar as atividades pedagógicas dirigidas. 

Assim, sugeri, em algumas situações, que priorizássemos que algumas das devolutivas de Leila, 

em determinadas atividades, fossem realizadas oralmente. Em outras instâncias, que Leila 

pudesse contar com um escriba (ex. atividades enviadas para casa, que eram as mesmas 

direcionadas a toda a turma e estavam centradas em registros escritos, muitas vezes envolvendo 

práticas de repetição, seja de alguma letra, número, formas geométricas, atividades de ligar 

pontos, compor traçados etc.). Talvez, um dos efeitos adversos desta investigação tenha sido 

minha presença na turma associada à ideia de que se tratava de alguém que, por ter tido uma 

experiência pretérita com crianças, jovens e adultos com distrofia muscular, tivesse mais 

repertório para identificar, nomear e intervir sobre as necessidades específicas de Leila. De todo 

modo, essas inquietações surgiram somente depois da imersão em campo, já no processo de 

revisitar os dados e de buscar compreendê-los.  

Complementando esse panorama, destacamos que, desde minhas primeiras semanas 

naquele ambiente, procurei argumentar sobre a necessidade de uma avaliação do setor de terapia 

ocupacional vinculado à secretaria de educação. Nessas situações, eu advogava sobre o 

mobiliário e diversos ambientes não acessíveis, sobre a precariedade da cadeira de rodas de 

Leila e sinalizava que um olhar apurado para seus materiais escolares, para os recursos que ela 

usava para se alimentar e para práticas de higiene pessoal demandavam uma atenção que, em 

linhas gerais, tendem a estar além do escopo dos profissionais da educação. Ainda sobre essa 

temática, cabe ressaltar que fui ouvida e compus, junto à diretora Bertha, registros escritos que 

foram direcionados a setores da secretaria de educação, à Unidade Básica de Saúde, ao Centro 

Especializado de Reabilitação (CER), mas as devolutivas a essas investidas foram de alcance 

mínimo, como é o caso da avaliação do serviço de terapia ocupacional que possibilitou única e 

exclusivamente que Leila pudesse contar com uma cadeira comum, isto é, uma cadeira que não 

era de rodas, com o diferencial de ser estofada e se encaixar adequadamente na mesa da sala de 

referência, temática que abordaremos no próximo subitem.  
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Ao reavaliar todo esse processo, parece-nos fundamental pontuar que o acesso de Leila 

ao AEE seria, sem dúvida, um canal a mais para tentarmos fortalecer a luta pelos recursos 

básicos necessários e fundamentais para essa criança. Leila ser bem acolhida no grupo, ser 

engajada, partícipe em tudo que lhe era apresentado, em alguma medida, talvez tenha gerado a 

falsa impressão de que, apesar de lhe faltar recursos indispensáveis à acessibilidade (cadeira de 

rodas, pia para a escovação de dentes, móveis), para algumas atividades que são centrais no 

cotidiano escolar, como escrever, pintar, colar, desenhar, não haveria, naquele momento, 

necessidades diferenciadas a serem supridas, mas a verdade é que havia sim e o fato é que Leila 

enfrentou mais essa camada de desafios sem que nem eu, nem Nise, nem a professora do AEE 

nos atentássemos a isso. Revisitando os registros colhidos em campo, fica evidente que o AEE 

deveria ter sido um canal para reforçar a luta por uma condição digna de participação de Leila 

na escola. Ainda conforme a Nota Técnica Conjunta no 02/2015 (BRASIL, 2015): 

O AEE  na educação infantil é fundamental para que as crianças, desde os seus 

primeiros anos de vida, usufruam da acessibilidade física e pedagógica aos 

brinquedos, aos mobiliários, às comunicações e informações, utilizando-se da 

Tecnologia Assistiva como uma área que agrega recursos e estratégias de 

acessibilidade. (BRASIL, 2015, p. 4) 

 

Levando em conta esse conjunto de aspectos, destacamos um episódio que, por um lado, 

é revelador dos fazeres, das estratégias de Leila, de sua apropriação de novos saberes, por outro 

aponta, também, para os imensos desafios que ela enfrentava naquele ambiente em função de 

suas condições motoras. 

12h50 - Nise pede que as crianças guardem os brinquedos debaixo da mesa porque 

agora é a hora da atividade pedagógica. Nesse momento, estou sentada junto ao grupo 

de Leila. Estamos dispostos da seguinte maneira:  
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Figura 2: Disposição do agrupamento de Leila na sala de referência (17 mai. 2019) – 

Elaborado por esta autora 

 

Começamos a guardar nossas pecinhas, exceto Leila, que coloca a mão embaixo 

da sua carteira e se depara com um vão. Ela olha embaixo da minha carteira e da 

carteira de Lígia e comenta: “Ixi, a minha não tem, não...”  

Observo que a mesa de Leila realmente não tem essa parte de baixo, pois sua 

carteira é projetada para o encaixe da cadeira nova, que tem uma dimensão maior que 

a nossa cadeira.   

Ela sorri e, em seguida, comenta, em voz alta: - Eu não tenho porque a minha 

cadeira é nova e ela grande. (Fala olhando para o vão entre a carteira e suas pernas, 

fazendo um pequeno movimento com os pés, se balançando e um movimento como 

se estivesse acariciando a apoio do braço da cadeira). Minha mesa não tem mais essa 

parte, é porque não cabe.  

As crianças olham para debaixo da mesa de Leila. Maurício e Antônio se levantam 

para ver de perto a parte debaixo da carteira da colega.  

Antônio – Olha, é diferente mesmo.  

Maurício: (Depois de se abaixar para olhar, fica de pé novamente e coloca a mão 

no encosto da cadeira de Leila) - Olha, é maneira sua cadeira, hein! 

Leila sorri.  

Enquanto isso, Lígia, começa a arrastar algumas pecinhas que estavam na mesa de 

Leila e avisa amiga: - Leila, eu vou guardar suas pecinhas aqui, tá? 

Comento que eu também posso guardar embaixo da minha mesa, se ela concordar. 

Leila assente com a cabeça. 

Maurício, ainda de pé, ao lado de Leila, comenta: - Eu também vou ajudar. 

Também vou guardar pra você lá na minha mesa, tá? 

Leila responde “Tá” e vai trazendo algumas peças mais pra ponta da carteira, para 

facilitar a movimentação do colega.  

Mauricio puxa a ponta da sua camiseta, na altura do pé da barriga para frente e 

cria uma espécie de trouxinha com a roupa para guardar as pecinhas. Com uma mão 

ele segura a ponta da camiseta e com a outra vai colocando as pecinhas nela. Antônio 
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observa o colega e faz a mesma coisa. Em poucos segundos, voltam aos seus lugares 

com as trouxinhas improvisadas cheias de pecinhas. Em poucos segundos, no nosso 

grupo, todas as pecinhas já estão todas guardadas. 

Nise orienta as crianças a deixarem o estojo em cima da mesa.  

Lígia se levanta e pega o estojo de Leila, que estava em sua mochila. Ao colocá-

lo sobre a mesa de Leila, diz: 

- Tó Leila, seu estojo. 

Leila puxa seu estojo com a mão direita, mas não consegue abrir seu zíper. 

Pergunto se posso ajudar, ela assente com a cabeça. Abro o estojo e, em seguida, ela 

me dá instruções precisas sobre o que pegar e onde colocar (lápis de escrever do lado 

direito da mesa e borracha do lado esquerdo).  

Nise apresenta uma atividade centrada em uma legenda. Afirma que o que farão 

hoje é uma brincadeira com muitos desafios. Essa brincadeira envolve cores, números 

e pintura. As crianças comemoram com um longo e uníssono “Eeeeeeeeeee”. Em um 

primeiro momento, Nise distribui uma folha para cada criança com a atividade 

propriamente dita. Em seguida, passa distribuindo uma espécie de plaquinha, feita 

com uma folha de sulfite dobrada como se fosse um calendário de mesa. Nesse 

material está escrito, com letra de imprensa maiúscula, o nome da respectiva criança. 

Nise chama esse material de crachá. Na nossa mesa, apenas Leila, Lígia e eu não 

recebemos um crachá. Ao meu olhar curioso, Nise se aproxima e comenta que que 

quem não recebeu o crachá é porque já consegue escrever o nome sozinho. Quem 

ainda não lembra direito como é, pode usar o crachá. Olho para Leila, ela sorri e 

balança os pezinhos. Trocamos olhares e sorrisos. 

Conforme Nise vai explicando sobre o que fazer, ela pontua a importância de cada 

um colocar seu nome na atividade para que ela possa saber quem é o dono de cada 

folhinha. Observo, na nossa mesa, Leila e Lígia escrevendo seus nomes com 

autonomia. Os outros colegas, vez ou outra, olham para o para o crachá, 

aparentemente para confirmar a ordem de uma ou outra letra. 

 A atividade consiste em pintar o desenho de um tucano sob um galho de uma 

árvore, imagem impressa em uma folha. Essa figura aparece com as partes do corpo 

dessa ave e do galho onde ela está apoiada numeradas, contendo números de 1 a 5 que 

se repetem em diferentes espaços da figura. Localizada na parte de baixo do canto 

direito da folha, há uma instrução escrita em letra imprensa maiúscula da seguinte 

maneira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo após Nise conversar com as crianças sobre legenda, repassar com elas as 

cores, números, as instruções da tarefa, Maurício começa a separar os lápis coloridos 

que serão usados na atividade. Ao pegar o preto, ele fala, em voz alta, “Black”. 

Nise o elogia: - Aeee, Maurício, muito bem!!! Gente, olha só, o Maurício pegou 

um lápis colorido e falou o nome dele em inglês... Qual que você pegou mesmo, 

Maurício? 

Maurício responde: O black (segurando o lápis preto com a mão direita e 

balançando-a).  

1 – AMARELO 

2 – PRETO 

3 – MARROM 

4 – LARANJA 

5 -  VERDE 
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Várias crianças respondem, ao mesmo tempo: É o preto, é o preto! 

Em seguida, várias crianças, incluindo Leila, repetem: black, black... muitas delas 

já com o lápis preto nas mãos... 

Nise pergunta se as crianças sabem o nome de outras cores em inglês. 

Leila responde: - Pink...pink é o rosa. 

Nise também comemora. Muito bem, Leila, parabéns! 

Uma vez mais, é possível ouvir pela sala várias crianças repetindo pink, falando 

sobre cores e sobre o que sabem falar em inglês. 

E que outras cores vocês já sabem o nome em inglês? E o marrom, alguém sabe 

como é o marrom em inglês? 

Maurício: Ixi, o marrom eu não sei não...  

Enquanto pintam, essa conversa se amplia e ganha a participação e atenção da sala 

toda. Nise vai dizendo o nome de cada cor e sua correspondência em inglês e as 

crianças vão repetindo. Em cada mesa, é possível ver ecoar o nome das cores em 

inglês.  

Depois dessas conversas, novamente é Maurício quem puxa um novo tema que 

contagia a sala. Ele começa a cantar uma música do coelhinho da Páscoa, explorando 

diferentes quantidades numéricas, que ele vai encaixando na letra da cantiga (20, 30, 

50, 80 caixas). Não consigo tomar nota da letra da cantiga, mas se trata de uma canção 

conhecida pelas crianças, pois muitas delas, incluindo Leila, começam a cantar junto.  

13h27 Leila brinca com o apontador, canta e dança, ao mesmo tempo em que segue 

pintando. Nesse momento, não está nem na metade da pintura.  

Ela está bastante resfriada, com seu nariz escorrendo muito. Deixamos sua 

toalhinha entre a minha e a sua mesa. Até esse momento, ela havia contornado o 

desenho usando as cores estabelecidas na legenda. Em alguns momentos, checava 

comigo se era determinada cor para determinado número, apontando a parte que ela 

pretendia pintar no desenho, sempre partindo de hipóteses certeiras. Ela contornou o 

desenho e pintou todas as partes menores (ex. tronco em que a ave estava apoiada, 

ponta do bico, as partes menores das asas e os olhos da ave).  No movimento de 

contornar, deu uma ênfase às partes maiores (peito, maior parte das asas). Essas partes 

tiveram um contorno com camadas mais amplas, de modo que não foram totalmente 

preenchidas no seu interior, ao contrário das partes menores. (Diário de Campo, 17 

mai. 2019) 

 

É importante ressaltar que a imagem a ser colorida ocupava praticamente a folha toda, o 

que significa que para Leila pintá-la, preenchendo todo o desenho, ela demandaria de um amplo 

esforço e provavelmente levaria um tempo imenso. O que mais nos chamou a atenção nessa 

atividade foi sua sagacidade no sentido de contornar as partes, seguindo estritamente os 

comandos apresentados pela professora, isto é, cada parte do desenho deveria ser pintada 

segundo a cor do número correspondente. Enquanto a maioria das crianças já havia terminado 

de pintar toda a imagem, Leila seguia firme no seu propósito, que era dar conta de fazer os 

contornos, conforme mencionado.  

13h40 Muitas crianças já terminaram, estão com folhas avulsas para pintar e 

desenhar o que quiserem. Leila segue pintando.  

Maurício brinca que está fazendo cachorro-quente, usando os materiais escolares 

como ingredientes. Ele pergunta, em voz alta: - Quem quer cachorro-quente? 
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Leila grita: -  Eeeeeu! 

Nise interrompe chamando a atenção de Maurício e afirmando que ela já havia 

dito que quem terminou não era para atrapalhar quem estava fazendo a atividade. 

Ressalta que Suzana e Leila ainda estavam pintando. Maurício, que já estava de pé 

para levar o cachorro quente para amiga, dá meia volta e se senta novamente. Leila 

afirma que é para ele guardar o dela, pois depois ela pega com ele. Eles trocam 

sorrisos. Leila segue pintando seu desenho. (Diário de Campo, 17 mai. 2019) 

 

É evidente que não defendemos que as crianças com deficiência simplesmente façam 

menos que os seus pares, que nossa expectativa em relação às suas produções sejam rebaixadas. 

Não se trata disso. Compreendemos que, se a imagem dessa atividade fosse impressa em uma 

escala menor, isso facilitaria a realização da pintura, no entanto, Leila, muito provavelmente, 

manifestaria seu desejo de receber uma imagem na mesma proporção que seus colegas. 

Partimos dessa hipótese em função de outras situações em que lhe foi apresentada essa 

possibilidade e ela não quis, manifestando seu desejo de ter seu material do mesmo tamanho 

que o de seus colegas. De todo modo, gostaríamos de pontuar que, conforme ressaltou Nise, em 

nossas conversas, a finalidade da atividade em si, centrada na proposta de envolver as crianças 

no acesso a diferentes formas de representação (desenho, pintura, números, cores, escrita), no 

processo de conhecer uma legenda, de relacionar cores, números e imagens foi plenamente 

alcançada por Leila. Naquele primeiro momento, Nise e eu celebramos essa conquista e ficamos 

admiradas com o insight de Leila, no sentido de pintar as partes menores e contornar as maiores, 

no entanto, ao revisitar esse episódio, nos salta aos olhos o fato de que Leila muito se esforçou 

para provar que havia se apropriado daquilo que se esperava para a realização da tarefa e, ainda, 

assim, entregou o desenho sem estar totalmente pintado, diferenciando-se, nesse quesito, da 

produção final de muitos de seus pares.  

Frente a esse conjunto de apontamentos, gostaríamos de destacar que esse episódio é mais 

um exemplo do esforço descomunal de Leila para seguir sendo parte daquele coletivo. 

Compreendemos que se ela contasse, por exemplo, com recursos de tecnologia assistiva que 

facilitassem seu acesso ao desenho, pintura, ela provavelmente não entregaria um desenho 

apenas contornado com as cores especificadas. 

Gostaríamos de retomar esse episódio também para tecer algumas considerações sobre as 

práticas pedagógicas realizadas na educação infantil e, por conseguinte, o currículo nesta etapa 

da educação básica. Para tanto, consideramos válido destacar que, na disputa pelo núcleo da 

identidade da educação infantil, ressaltam-se visões que buscam apartá-la tanto das associações 

que a vinculavam ao campo da assistência social, ou seja, que trazem à tona seu histórico de 

ambiência que se voltava ao atendimento das crianças pobres cujos familiares precisavam 
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trabalhar, quanto à crítica de conceber essa etapa da educação como um marco preparatório 

para o ingresso no ensino fundamental. Nessa teia, conforme aponta Pasqualini (2010), ganham 

destaque dois eixos, um que defende a educação infantil sob o escopo do “binômio cuidar-

educar” e outro que a pesquisadora nomeia como “perspectiva antiescolar”, atribuindo a essa 

última concepção a ideia de que, para romper com a visão de preparatório para o ensino 

fundamental, apregoa-se que o professor deve ser dispensado da prática de ensinar. O 

argumento de Pasqualini pesa contra essa segunda acepção, uma vez que defende, sob a égide 

das contribuições da psicologia histórico-cultural, que o papel da cultura e das relações sociais 

assume função central no desenvolvimento psíquico das crianças, o que demanda o que autora 

nomeia como “o caráter diretivo do trabalho educativo” (PASQUALINI, 2010, p. 176).  

Sabemos que a continuidade do desenvolvimento cultural da criança é a seguinte: 

primeiro outras pessoas atuam sobre a criança; se produz então a interação da criança 

com seu entorno e, finalmente, é a própria criança quem atua sobre os demais e tão 

somente ao final começa a atuar em relação consigo mesma. Assim é como se 

desenvolve a linguagem, o pensamento e todos os demais processos superiores de 

conduta. (VIGOTSKI, 1995, p.232) 

 

Apoiada no argumento ora transcrito, a autora defende que na esfera educacional os 

processos pedagógicos precisam ser dirigidos por um objetivo, o que significa que “não basta 

expor a criança a estímulos diversos, ou seja, não basta disponibilizar a ela os objetos da cultura 

– para além disso, é preciso organizar sua atividade” (PASQUALINI, 2010, p. 178). Sob a 

influência da síntese empreendida por Pasqualini (2010) e apoiando-nos no mesmo referencial 

teórico que a pesquisadora adota, compreendemos que as condições objetivas da organização 

social à qual as crianças estão vinculadas na escola são centrais para sua aprendizagem e 

desenvolvimento. Nessa teia, compreendemos a educação infantil como um espaço privilegiado 

para a emergência das relações de ensino, conceito defendido por Smolka et al. (2007):  

Nossa escolha por falar em “relações de ensino” mostra, assim, um modo de 

conceber o desenvolvimento humano e os processos de ensino/aprendizagem como 

modos de apropriação da cultura e participação nas práticas sociais. Ressalta, ainda, 

uma forma de compreender o conhecimento, e os próprios modos de conhecer, como 

produção humana. Isso nos leva a conceber desenvolvimento e educação como 

intrinsecamente entretecidos, já que, na condição humana, apresenta-se não só a 

possibilidade de educar, mas a intenção de ensinar. Desse modo, preferimos falar 

também em desenvolvimento cultural (Vigotski) da criança, assumindo que as 

condições e as relações de ensino provocam, marcam e orientam – mas não 

determinam completamente - o desenvolvimento. (SMOLKA et al., 2007, p. 3) 

 

Assim, ao empreender uma mirada sobre as atividades desenvolvidas junto à turma de 

Leila, parece-nos importante ressaltar o movimento de Nise no sentido de favorecer o contato 
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das crianças com letras, números, escrita do nome próprio e contato com diversos gêneros da 

esfera escrita. Durante quatro dias da semana (de segunda à quinta-feira), em um período que 

varia de 40 a 60 minutos, a professora propõe atividades pedagógicas que envolvem o uso de 

material escolar (lápis, borracha, caderno, folhas de sulfite, lápis de cor, giz de cera etc.), bem 

como a escrita de letras, números, o desenho dirigido de formas geométricas etc. Diante desse 

primeiro aspecto, destacamos que não é nosso objetivo discutir a adequação das atividades 

propostas ou se a posição da professora tem objetivos de preparação das crianças para a 

alfabetização, mas sim ressaltar o movimento de Leila, sua resposta ao que é proposto. Em tal 

conjuntura, conforme evidenciado na transcrição do episódio, Leila se destaca como alguém 

que responde/realiza, a contento, aquilo que a professora apresenta. A apropriação da escrita do 

nome, as táticas empregadas para realizar a atividade da legenda, o exercício de relacionar 

cores, números, a desenvoltura no seguir os comandos apresentados são exemplos disso.  

Ainda em relação à atividade envolvendo a legenda, o fato de Maurício trazer à tona a 

questão da cor em inglês, algo imediatamente incorporado por Nise na atividade e assumido 

pela turma, aponta para o cenário de expansão de repertório por parte dessas crianças. Nise abre 

espaço para essas trocas, incorpora o que as crianças trazem como dúvida, curiosidade, acolhe 

o que elas têm a dizer.  O movimento que ela tece, ao acolher e expandir a intervenção de 

Maurício, irradia pela sala, pois, conforme transcrito, as demais crianças passam a repetir o 

nome das cores em inglês, a separar seus lápis coloridos reagrupando-os à medida que vão 

experimentando a pronúncia no novo idioma.   

Nesse conjunto de atividades, pudemos observar também Nise criando respostas frente 

ao modo como cada uma das crianças vem compondo seu percurso nesse encontro/contato com 

as letras e números, bem como com a grafia dos nomes próprios, entre outras atividades. O 

exemplo do crachá, apresentado para algumas crianças e outras não, era conduzido com leveza, 

suavidade e configurou-se de uma forma bastante singela e, ao mesmo tempo, muito segura da 

professora se mostrar presente e atenta ao percurso de cada um.  

A maior parte das brincadeiras que acompanhamos, ao longo da imersão em campo, não 

era dirigida, mas Nise estava sempre atenta aos jogos de papéis em curso. Frequentemente, se 

aproximava das crianças e se inseria em pequenas participações também sob a alcunha de algum 

personagem que fazia sentido no enredo em movimento. Havia também um espaço significativo 

para brincadeiras que assumiam um tom, de certa maneira, um pouco mais dirigido pela 

professora. Exemplo disso eram as atividades em que as crianças poderiam se apresentar ao 

grupo encenando algo, poderia ser uma história, uma dança, uma música ou mesmo a criança 

assumir o posto de uma condutora de um determinado jogo. Essas brincadeiras aconteciam, na 



175 

 

maior parte das vezes, em horário mais próximo ao da saída das crianças. Ao longo da 

realização dessas atividades, Nise ia dando suporte, mediando, incentivando aqueles que se 

propunham a apresentar algo. A título de exemplo, parece-nos válido ressaltar a intervenção de 

Jorge, ocorrida em um dos dias em que Leila faltou porque tinha consulta médica. 

Jorge vai para a frente da lousa e diz que vai contar a história dos Três Porquinhos. 

Ele conta com muita desenvoltura. Nise interage perguntando, comentando passagens 

da trama por ele apresentada, o que favorece a ampliação do enredo. Essas interações 

vão acontecendo no próprio processo do narrar. Não é nada decorado, não é um enredo 

fechado. Jorge vai criando cenas e situações, Nise vai acrescentando, criando desafios 

e assumindo um tom de participação na trama, tudo isso in medias res.  

Para todos os lados que olho, percebo as crianças em silêncio, com olhares fixos 

no colega. Jorge vai inserindo elementos que estão na sala de referência como parte 

do cenário da trama, o que lembra muito a forma como Nise conta histórias. Um 

exemplo disso é quando ele narra a seguinte passagem: “O porquinho pegou esse giz 

(Jorge pega o giz na lousa com a mão direita e levanta, para que possamos vê-lo) e 

desenhou seu plano”.  

Mais adiante, ele arremata a trama da seguinte maneira: "Aí os porquinhos 

pegaram esse livro (ele pega um livro da estante, levanta-o com a mão direita) e 

bateram com ele no lobo!”.   

Frente a esse final, as crianças comemoram.  

Eduardo fala, em voz bem alta: “- Pessoal, vamo bater palma pro Jorge porque 

ele contou muito bem!” 

Todas as crianças, Nise e eu aplaudimos. Jorge, diante da sala, agradece os 

aplausos fazendo o movimento de abaixar a cabeça, como um artista ao final de sua 

apresentação. (Diário de campo, 26 de março de 2019) 

 

Os exemplos de atividades que buscamos ressaltar são reveladores do entrecruzar de 

ações que envolvem eixos que formam parte dos direitos de aprendizagem previstos na 

educação infantil em nosso país, tais como “conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 

conhecer-se” (BRASIL, 2018, p. 25). Embora, isoladamente esse conjunto de verbos possa 

parecer um tanto vago, os episódios compartilhados apontam para vivências que não apenas 

têm razão de ser no coletivo, isto é, fazem sentido porque se estabelecem como formas de 

relações, imersas em práticas sociais, mas que só seriam possíveis de assumir as formas que 

assumiram, nos exemplos selecionados, porque havia uma profissional da educação mediando, 

incitando, servindo de modelo e provocando a emergência desses processos.  

Nesse sentido, cabe reiterar o lugar privilegiado da mediação para refletirmos sobre o 

alcance e importância das experiências educacionais. Conforme destacam Smolka e Nogueira 

(2002, p. 83): 

A mediação concebida como princípio teórico possibilita, no entanto, a 

interpretação das ações humanas como social e semioticamente mediadas, mesmo 

quando essas ações não implicam a presença visível e a participação imediata de outro. 

[...] Formas de mediação encontram-se presentes tanto no instrumento que condensa 
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uma história de conhecimento e produção humana, como na própria pessoa que, 

participando das práticas sociais, internaliza e se apropria dos modos culturalmente 

elaborados de ação. Poderíamos dizer, portanto, que um aspecto da mediação é a 

incorporação desses instrumentos técnicos e simbólicos na estrutura da atividade 

humana [...]” (SMOLKA; NOGUEIRA, 2002, p. 83) 

 

 Ainda nessa perspectiva, quando pensamos o papel e o alcance da escola, de forma 

ampla, trilhamos as veredas do conceito de zona de desenvolvimento proximal/iminente, uma 

vez que tal lócus desponta como um cenário em potencial em que “a criança não aprende o que 

sabe fazer sozinha mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o 

professor e sob sua orientação” (VIGOTSKI, 2001, p. 331). 

Por fim, ainda nessa teia de reforçar o papel do professor, apoiamo-nos na contribuição 

de Barricelli, Dainez, Smolka (2016): 

A atividade do professor consiste em organizar um meio de trabalho coletivo para 

instaurar nos alunos uma relação cultural a um objeto do saber, a fim de modificar sua 

relação pessoal a esse saber. O objeto da atividade do professor é aqui a organização 

coletiva do meio-classe, a distribuição de tarefas, a organização de um diálogo 

didático, a construção do sentido do fazer e do dizer, sua retomada em uma inscrição 

temporal e no histórico do grupo-classe etc.; em outros termos, ele constrói um meio 

de trabalho para promover a interação e a produção de conhecimentos (AMIGUES, 

2003). Acrescentamos, nesse sentido, que o professor cumpre papel fundamental na 

organização de atividades do processo de aprendizagem e na sistematização de novas 

formas e vias de trabalho pedagógico. (BARRICELLI, DAINEZ, SMOLKA, 2016, p. 

155-156) 

 

Esse conjunto de ponderações nos serve como âncora para avançar nas reflexões sobre a 

imersão em campo. Com o intuito de retomar e concluir a noção de que a imersão em campo 

nos permite conhecer sobre os desafios identificados e o modo como eles foram, em certa 

medida, paulatinamente enfrentados, selecionamos dois episódios que versam, 

respectivamente, sobre as festas de final de ano de cada um daqueles períodos.  

Festa do Papai Noel (2018) 

Um parque de diversões com brinquedos infláveis (escorregador, pula-pula, touro 

mecânico, entre outros) foi posto na quadra esportiva, alinhados em seu lado esquerdo. 

À frente de cada um deles as crianças formavam fila para participar. Havia monitores 

organizando a participação das crianças. 

Rosa comenta comigo que era uma pena, mas nenhum dos brinquedos seria 

propício para Leila, pois havia o perigo de ela se machucar. Após observar o parque 

e as crianças, indaguei se eu poderia entrar com Leila, carregá-la no colo, pois havia 

pensando, inicialmente, na piscina de bolinhas e até mesmo em nos sentarmos no pula-

pula. Rosa não se opôs, mas frisou que ela não tinha essa coragem e que não assumiria 

o risco de Leila se machucar. Em um minuto em que eu fui atender uma criança que 

me chamava, percebi que Leila foi retirada da quadra. Fiquei sem reação e com receio 

de esse fato ter acontecido em função da minha proposta. Ao indagar onde estava 
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Leila, Rosa me disse que ela havia sido levada porque precisava se alimentar antes 

das demais crianças. Questionei o motivo, a resposta foi evasiva, algo como “eles 

precisaram levar Leila” e eu senti que ali estava posta a dificuldade de ser aceita como 

alguém que pudesse participar naquele espaço. Era meu quarto dia acompanhando 

Rosa e sua turma. Permaneci na escola naquele dia festivo, mas evitei fazer mais 

perguntas sobre o paradeiro de Leila, pois me senti muito insegura para tentar avançar 

no diálogo sobre o que estava se passando. Ao me deslocar pela escola, vi Leila 

tirando foto, sozinha, com o Papai Noel. Ao me aproximar, soube que ela havia 

almoçado sozinha. Tentei permanecer ao seu lado, talvez, tão intrigada e triste quanto 

ela. Por um brevíssimo momento, saí de seu lado, para uma ida rápida ao banheiro, 

deixando-a com a estagiária que a conduzia e, quando retorno, sua turma já estava no 

refeitório almoçando e, mais uma vez, não a encontro. Poucos minutos depois, me 

deparo com a diretora Bertha, ela me mostra fotos e vídeos em seu celular, trata-se de 

Leila, no parquinho, mais especificamente sentada no pula-pula, junto à coordenadora 

Patrícia. A coordenadora a pegou em seu colo e fazia balanços com o corpo, de modo 

que Leila sentia o efeito daquela vibração e movimento. Naqueles vídeos, era possível 

ver Leila sorrindo e Patrícia conduzindo-a de uma forma muito delicada, afetuosa. 

Bertha me explica que Leila chorou, que queria ir nos brinquedos do parquinho, mas 

que a professora Rosa não se sentia segura para tal, tinha receio de que ela se 

machucasse. Diante dessa situação, quem tomou a iniciativa de levá-la foi a 

coordenadora pedagógica e o fez em um momento em que o parquinho estava vazio 

para garantir que Leila não corresse nenhum risco de se machucar em meio a outras 

crianças. (Diário de Campo, 7 dez. 2018) 

 

Em relação aos desafios enfrentados ao longo da pesquisa, esse episódio assume um papel 

paradigmático. A sensação de tristeza, angústia e impotência ao me dar conta de que, em meio 

a uma festa, Leila foi retirada da quadra, almoçou e tirou foto sozinha com o papai Noel se 

somou ao mal estar por me sentir culpada por, talvez, ter sido a causadora de tudo aquilo ao ter 

me oferecido para tentar romper as barreiras dos brinquedos sem acessibilidade ao seu lado. No 

processo de revisão dos registros no diário de campo, comecei a cogitar que sua retirada do 

parque e tudo mais que se seguiu a essa ação talvez pudesse ter sido uma estratégia anterior à 

minha iniciativa para que ela pudesse entrar nos brinquedos em um momento em que ele 

estivesse vazio. Narrar e refletir sobre esses acontecimentos é uma situação delicada, porque 

envolve uma tensão, um confronto com a visão e o modus operandi do outro.  

Compreendemos que a coordenadora Patrícia, naquele momento, lançou mão do que lhe 

parecia viável, ainda que aquele conjunto de ações destoe dos objetivos centrais de uma festa, 

haja vista o papel das brincadeiras partilhadas, interações etc. Essa situação, que envolve a ação 

individual de Patrícia, embora abarque contextos diferentes, nos remeteu também à condição 

de Nise quando a ela eram endereçadas as crianças de outras turmas quando suas professoras 

não conseguiam responder às demandas que se apresentavam. Com isso, para um exercício 

além de pontuar a inadequação em Leila almoçar, tirar fotos e brincar no parque sem a 
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companhia das outras crianças, gostaríamos de ressaltar as tentativas de ações isoladas por parte 

de determinadas profissionais, como é o caso do exemplo de Patrícia, aspecto que revela o 

quanto o grupo de professoras, de um modo mais geral, não tem conseguido sustentar, em suas 

práticas e ações cotidianas, a participação de todas as crianças.  

Como uma espécie de contraponto, como algo que convida a refletir sobre o tamanho do 

desafio que está posto nessa situação, nos parece legítimo não deixar de registrar o pânico que 

me assolou nas primeiras semanas de acompanhamento às turmas de Nise, já em 2019, quando 

me deparei com Leila, em toda sua boniteza e fragilidade, sentada em uma cadeira comum, ao 

lado de seus pares. Essa criança de 5 anos, que não se mantém de pé sobre as próprias pernas, 

que não anda, que não tem o controle total sobre o próprio tronco, cujos pés, ao estar sentadinha 

naquela cadeira absolutamente imprópria, não alcançavam o chão, pediu à professora para não 

ficar isolada do grupo em sua cadeira de rodas e foi atendida. Naqueles momentos, eu mal 

conseguia pensar nas interações e relações que ali seriam estabelecidas por ela estar junto a 

mais outras 6 crianças, em uma mesma mesa de atividade, pelo contrário, só conseguia temer 

por uma queda, por um trauma, um acidente. Parece-me válido registrar, ainda, que passei as 

primeiras semanas da observação naquele grupo criando situações para me sentar o mais 

próximo possível e imediatamente atrás de Leila, pois assim eu imaginava que poderia tentar 

protegê-la de uma possível queda.  

Lembro-me de que, naquele período, praticamente não consegui tomar nota do que 

acontecia na sala de referência. Lembro-me de uma sensação horrível de respiração curtinha, 

acelerada, pois estava entregue ao medo, enxergando apenas uma ampla gama de riscos aos 

quais aquela criança estava exposta. Também tive muito medo de transferi-la de cadeiras de 

rodas, tive medo de trocá-la, isso no período próximo ao da mencionada festa de fim de ano de 

2018, nos meus primeiros dias na escola. Leila, fisicamente, é muito magrinha, a sensação que 

temos é de que, dependendo da forma que a toquemos, podemos até mesmo machucá-la. Insisto 

nessa forma de retomar sua apresentação porque compreendo que é sim legítimo ter medo de 

que ela saia ferida de um parque não acessível.  

Ao revisitarmos a experiência na escola, por meio das diversas memórias e notas 

registradas em diário de campo, surgiram algumas indagações em relação a essa festa de 2018, 

dentre as quais destacamos: Será que, de alguma maneira, a própria pesquisa, materializada, 

naquele momento, na minha presença, teve um efeito sobre a participação de Leila na festa? 

Será que, se eu não estivesse presente, ela teria entrado ao menos em um dos brinquedos 

disponíveis no parquinho? Não temos respostas a essas perguntas, mas gostaríamos de avançar 

nesta reflexão colocando em destaque a festa de fim de ano de 2019. 
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A festa de fim de ano de 2019 

Na última festa de 2019, que contava com parquinho instalado na quadra esportiva 

e formado com grandes brinquedos infláveis, não pude estar presente. Em 17/12, Nise 

me mostrou seus registros em fotos e vídeos desse evento e me contou, muito animada, 

sobre como foi. Nos emocionamos muito. Leila brincou em absolutamente todos os 

brinquedos. Brincou e pediu para repetir, para ir mais e mais vezes até não aguentar 

mais brincar. Para tanto, ela contou com o apoio de Nise, das estagiárias e de Marcos, 

que atua como auxiliar técnico de educação. Nise, que estava recém-operada, 

menciona que esteve com Leila em diversos brinquedos, mas que não pode carregá-

la no colo, pois estava recém-operada. Nesse sentido, afirmou que quem assumiu essa 

função com muito esmero foi Marcos. Cabe pontuar que Marcos é um rapaz de 

aproximadamente 20 e poucos anos que assume um papel de destaque no trabalho 

junto às crianças. Ele é a pessoa que se fantasia nas festas, assumindo o posto, por 

exemplo, de Papai Noel.  Ao longo do ano, pude observá-lo muito atento às crianças, 

muito cuidadoso e carinhoso, sobretudo, com Leila e Mário na hora das refeições, que 

é um dos momentos em que ele fica a postos pelo refeitório. Ele zelava por todas as 

crianças nos momentos em que elas estavam nos espaços abertos de convivência, mas 

quando, por algum motivo, ocorria a ausência das estagiárias na hora das refeições, 

Marcos estava sempre a postos auxiliando, sobretudo, essas duas crianças.   

Os desdobramentos da festa de fim ano de 2019 ecoaram também nos meus 

contatos com Janaína, que, muito emocionada, me contou sobre o tanto que Leila 

brincou, em todos os brinquedos do parquinho, junto às crianças.  

Os registros, em fotos e vídeos, são testemunhos diretos das sínteses empreendidas 

por Janaína e Nise, as quais, por meio das palavras, tenho dificuldade de expressar, 

mas o fato é que Leila transbordava em sorrisos em cada um desses registros. Outro 

fato a ser mencionado é que, além de Leila, as câmeras captaram o fervo do parquinho, 

lotado de crianças, sorrisos e mãos amigas tocando e sendo tocadas por Leila. (Diário 

de Campo,17 dez. 2019) 

 

O intervalo de um ano separa essas duas festas. Nesse período, pude acompanhar muitas 

situações de acolhida e participar de atividades em que Leila sorriu, dançou e sapateou de 

alegria. Vi Leila mandar e receber beijos, abraçar e ser abraçada por adultos e crianças, inseri-

me nessas práticas. Pude acolhê-la em momentos em que ela manifestou sentir dor, em situações 

em que ela não suportou o desconforto de se sentar ao chão nas rodas de história. Observei e 

participei de muitas brincadeiras ao seu lado, assumindo os mais diversos papéis. Pude ver Leila 

cuidar e ser cuidada por seus colegas. Temi por quedas, quase todos os dias, até a chegada da 

cadeira estofada, e festejei junto a ela cada um dos dias em que ela foi ajudante da professora, 

pois seu sorriso e suas mãos tremendo de emoção, naqueles momentos, me tocaram 

profundamente. 

Por Nise, fui convidada a pensar nos efeitos de  uma coreografia de festa junina em que 

todas as crianças, em diversos momentos, pudessem mover suas mãos e braços, pois assim ela 

concebia que Leila estaria, juntinho a seus pares, em plena evidência, do jeito que essa criança 

nos mostrava que gosta de ser vista. Junto às estagiárias, criamos apoios para seus pés, copos 
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improvisados para ela conseguir escovar os dentes na pia inacessível e estabelecemos jogos 

competitivos para ver quem a trocava de modo mais certeiro e cuidadoso.  

Em outubro de 2019, na semana do dia das crianças, houve uma programação especial 

envolvendo a temática circo. Nessa altura do ano, eu e Nise almejávamos voos mais altos para 

Leila em termos de sua participação nas brincadeiras que envolviam o espaço além da sala de 

referência. Nise conversou com antecedência com os monitores da oficina circense contratados 

pela escola e explicou sobre as condições físicas de Leila. Eles fizeram ecoar, com convicção, 

a premissa de que a magia do circo e suas brincadeiras eram para todas crianças. No dia das 

oficinas, lembro-me tanto do frio na barriga, ocasionado pelo receio de fazer algo que, 

eventualmente, pudesse prejudicar Leila, quanto da troca de olhares, entre feliz e receosa, com 

Nise, na hora em que o primeiro monitor pegou Leila no colo para saltarem no mini trampolim. 

Os monitores, Nise e eu nos revezamos nos cuidados com Leila, no processo de tê-la em nossos 

colos, no propiciar seu usufruto de atividades que envolviam, além do mini trampolim, mini 

trapézio, escalada e balanço em tecidos, entre outros. Acreditamos que essa vivência tenha sido 

um divisor de águas na nossa experiência com Leila e tenha também reverberado naquele meio, 

haja vista que dois meses depois, na festa de fim de ano de 2019, parte significativa das pessoas 

presentes na escola se mobilizaram para que Leila pudesse brincar no parquinho inflável.   

Leila foi assumindo, paulatinamente, ao longo desse período, um posto de par mais 

experiente. Atenta e, muito provavelmente, também descobrindo, pari passu, suas próprias 

condições, limites e possibilidades, ela nos conduzia em relação ao que almejava fazer e ao que 

e como poderíamos contribuir. No posto de quem vai à escola pesquisar, a escuta atenta, a 

observação direta das crianças e dos adultos é um caminho de múltiplas possibilidades de 

aprender. O que buscamos ressaltar, com essas passagens, de certo modo, foi muito bem 

sintetizado por DELARI (2013): 

A necessidade de atuar junto a alguém para avançarmos não se restringe a 

aprendermos a andar, falar, cuidar de nossa higiene, ler, escrever, contar. Por toda 

vida a superação de nossos limites exigirá alguém mais experiente, que provenha 

mediações necessárias e a quem dirijamos solicitações: para aprender outra língua, 

exercer uma profissão ou dominar alguma arte. Tal necessidade de cooperar não se 

limita a instruirmo-nos com alguém bem mais experiente, mas também com pares, 

amigos, familiares. Aprendemos também com crianças, pessoas mais novas, menos 

experientes, com suas perguntas, tentando lhes ensinar – momento talvez em que mais 

devamos nos superar. Se, para nos tornarmos nós, necessitamos do outro, cabe 

eticamente lembrar que para irmos além, o outro é aliado essencial. Mas se não 

nascemos egoístas (humanismo liberal) também não nascemos altruístas (humanismo 

ingênuo). A cooperação é imprescindível para o nosso avanço, mas nem toda relação 

social permite ir além. (DELARI, 2013, p. 49) 
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Se não fosse Leila e as demais crianças, Nise, Bertha, Patrícia e tantas outras pessoas que 

estiveram presentes ao longo da imersão em campo, bem como o referencial teórico que 

sustenta essa investigação e os tantos encontros oportunizados na universidade, eu não teria 

passado por mudanças tão profundas no meu modo de significar a escola e seus desafios no 

tempo presente. Como professora que atuou por 15 anos dentro de espaços da saúde, como 

alguém que buscava estabelecer parcerias com as escolas de origem das crianças, muitas vezes, 

orientando sobre seu reingresso a esses espaços em condições físicas muito parecidas às de 

Leila, eu nunca imaginei o tamanho do medo que é possível ser sentido em uma escola que tem 

uma criança sedenta por participar das atividades, mas que não tem condições mínimas 

acessibilidade para isso.  

Ao refletir sobre as festas de final de ano de 2018 e 2019, não podemos deixar de registrar 

que estamos tratando da mesma criança, na mesma escola, com a mesma gestão, sob o suporte 

da mesma legislação. O que se alterou, conforme procuramos pontuar, é fruto das relações, 

interações e mediações ali estabelecidas. De forma geral, trata-se de um processo que não foi 

simples, nem linear, não foi capaz de romper com parte significativa das limitações e desafios 

que se apresentavam frente às possibilidades de Leila, mas foi um processo em que a 

colaboração foi sendo tecida.  

A fim de exemplificar um tanto mais o cenário de desafios, os limites desta investigação 

e, ao mesmo tempo, acenar para o papel da colaboração que, paulatinamente, foi ganhando 

forma em meio ao desenvolvimento desta pesquisa, apresentamos, no próximo subitem, uma 

síntese centrada nas principais demandas relacionadas ao campo da acessibilidade e 

mobilidade.  

5.3 CADEIRA DE RODAS 

Com o objetivo de organizar esta apresentação, dividimos esse subitem em três eixos, os 

quais foram nomeados, respectivamente, como a) Cadeira de rodas de uso familiar; b) Cadeira 

de rodas como patrimônio escolar e c) Cadeira enviada pela Secretaria Municipal de Educação 

após avaliação do setor de Terapia Ocupacional. 

 

A) Cadeira de rodas de uso familiar 

A cadeira de rodas que nomeamos como de uso familiar é o equipamento com o qual 

Leila chega à escola e que ela usa em seu cotidiano, isto é, na sua casa e nos demais ambientes 
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que frequenta. Tal recurso é bastante inadequado frente necessidades básicas dessa criança, 

conforme revela o excerto do Diário de Campo que transcrevemos na página 31 desta tese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conforme buscamos destacar, o fato de Leila usar uma cadeira de rodas tão distante das 

suas reais necessidades é revelador das dificuldades econômicas enfrentadas em seu núcleo 

familiar. Na escola, cabe mencionar que, em 2018, conforme destacamos anteriormente, os 

agrupamentos na sala de referência eram formados por quatro carteiras, dispostas frente a frente 

em esquemas de duplas, gerando, assim, um quarteto. Nessas situações, Leila fazia uso ora da 

cadeira de rodas de uso familiar, ora de uma cadeira de rodas um pouco menor, que se fazia 

presente na escola. Em ambas as situações, uma mesa de madeira era encaixada em cada uma 

dessas cadeiras e Leila podia realizar as atividades ao lado de seus pares. Embora sua mesa de 

atividades ficasse um pouco mais alta que a das demais crianças, estava garantida sua presença 

ao lado de outros integrantes.  Em 2019, a disposição das carteiras na sala de referência passa 

a ser outra, ao invés de quartetos, as crianças são agrupadas em até 7 componentes, formando 

um círculo com as mesas perfeitamente encaixadas. Com essa nova disposição, a cadeira de 

rodas com a mesa acoplada passa a não ser uma opção viável como no ano anterior, pois falta 

espaço nesse sistema de encaixe milimétrico, o que faz com que ela, mesmo fazendo parte de 

um grupo com outras 6 crianças, acabe ficando um tanto mais afastada.  

Sentada em sua cadeira de rodas, Leila permanecia isolada a maior parte do tempo. 

Embora ela não permanecesse muito longe das colegas, o contato que as crianças 

sentadas próximas teciam entre si eram mote para o desdobramento de novas 

brincadeiras, para a comparação entre suas produções, para troca de toques, olhares e 

para a conversação. No caso de Leila, quando mantida a certa distância do grupo por 

conta da impossibilidade do encaixe da cadeira de rodas na carteira, percebi que ela 

passava a maior parte do tempo tocando o material que havia recebido e, vez por outra, 

cantando ou narrando episódios da brincadeira em curso sozinha. Ao passo em que 

manuseava a massinha ou encaixava pecinhas, era comum, também, observá-la com 

olhos fixos na mesa das colegas mais próximas, atenta ao que estava sendo falado e 

ao que emergia como brincadeira, de modo que, muitas vezes, ela, no seu canto, 

brincava do mesmo tema escolhido por seus colegas (ex. cozinhar, fazer compras, 

construir um prédio etc.). Para essa atitude, no entanto, não parecia haver, na maior 

parte do tempo, reciprocidade, ou seja, ela prestava atenção ao que as outras crianças 

faziam, mas não necessariamente as demais crianças buscavam ver o que ela estava 

fazendo. Geralmente, apenas em momentos que marcavam o encerramento de 

determinada atividade, tais como em situações de produção de desenho, pintura, 

construção de objetos de massinha e/ou com pecinhas de montar, é que os olhares se 

direcionavam não apenas à Leila, mas, de forma geral, entre todas as crianças, pois 

era comum que todos observassem as produções finais de seus colegas.  

Quando sentada junto a seus pares, no entanto, a dinâmica era outra. Leila tocava 

e era tocada por suas e seus colegas, por exemplo, quando sua atenção era requisitada 

ou quando requisitava a atenção de alguém. Havia também os toques de carinho, os 

abraços, as trocas de toques suaves nas mãos e braços que comumente ocorriam como 

manifestação de afetividade ou como parte de determinada brincadeira. Ainda que 
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Leila não conseguisse esticar muito seus membros superiores, essas trocas eram 

recorrentes quando estava sentada próxima, sobretudo, às suas colegas Carolina e 

Conceição.  

Mais próxima a seus pares, ela emprestava e recebia materiais emprestados, 

participava ativamente de diálogos e, alternando o turno com as demais crianças, 

propunha brincadeiras diversas (casinha, médica, ida ao cabelereiro, organização de 

festas etc.). (Diário de Campo, 29 mar. 2019)  

 

 

B) Cadeira como patrimônio escolar 

Nos primeiros dias em que estive presente na escola, em 2018, percebi a presença de uma 

cadeira de rodas34 bem menor que aquela usada cotidianamente por Leila. Naquele momento, 

soube que Leila fazia uso de tal aparato, no entanto, ele estava com a roda direita quebrada. Tal 

recurso, além de um tamanho aparentemente mais apropriado, contava com revestimento 

estofado no assento e encosto, bem como com suporte para os pés. Em poucos dias, esse 

equipamento foi consertado e pude observar um revezamento no uso dessa cadeira, que 

denominamos como patrimônio escolar, e a cadeira de rodas familiar. Em 2019, por iniciativa 

de Tarsila, uma das estagiárias do curso de Pedagogia presentes na escola, notei que algumas 

vezes Leila permanecia boa parte do tempo fazendo uso dessa outra cadeira. Achei a iniciativa 

muito interessante e, ao dialogar com Leila sobre tal aparato, soube que ela gostava de usá-lo. 

Em suas palavras: “Eu gosto dessa cadeira, ela é boa...” “Eu fico bem nela... essa é uma cadeira 

de criança”. Ainda nesse sentido, quando diretamente questionada sobre qual cadeira de rodas 

ela preferia usar na escola, Leila respondeu, sem titubear, que era essa, cadeira que ela nomeava 

como “a cadeira da escola” (Diário de Campo, 26/2/2019). 

Em comum acordo com Leila, Tarsila e Nise, combinamos de fazer a troca da cadeira de 

rodas familiar para a cadeira de rodas patrimônio escolar com mais regularidade. Esse 

combinado foi ganhando forma, de modo que em muitos outros momentos, mesmo quando 

Tarsila não estava presente, as outras estagiárias ou demais profissionais que acompanhavam 

Leila assumiram o hábito da troca das cadeiras como parte de suas rotinas. Nesse caso, é válido 

pontuar que a comunidade escolar se envolveu nessa troca e que Leila, por exemplo, assumiu 

um papel bastante significativo: o de lembrar sobre a troca da cadeira caso alguém esquecesse 

                                                 

 

34 Havia, na parte de trás do encosto dessa cadeira de rodas, uma numeração relacionada a sua identificação como 

bem patrimonial da escola. Conversando com a professora Nise, soube que essa cadeira havia sido utilizada por 

outra criança, no ano anterior, que já não estava mais matriculada ali. Antes de começar a ser usada por Leila, a 

partir da iniciativa de Tarsila, essa cadeira ficava fechada na sala do Atendimento Educacional Especializado, 

junto aos demais materiais armazenados naquele espaço. 
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ou caso ela fosse acompanhada por alguma professora ou estagiária que não soubesse desse 

combinado.  

Apesar de ser um aparato com alguns itens favoráveis ao bem-estar de Leila, ainda não 

se tratava de um recurso adequado. Exemplo disso é que, apesar de ter dimensões menores, essa 

cadeira também não se adequava ao tamanho das mesas da sala de referência, de modo que 

Leila, para usá-la, acabava ficando, uma vez mais, afastada de seus pares. O lado mais próximo 

do que poderíamos considerar como positivo, além de ter uma dimensão menor e um 

estofamento mais cômodo, é que essa cadeira de rodas se encaixava um tanto melhor que a 

outra na mesa de refeições do refeitório, ainda que a partir de certo improviso. Isso permitia, 

por exemplo, que Leila fizesse as refeições mais próximas a seus companheiros.  

Outro fator a ser mencionado é que, apesar de contar com apoio para os pés, Leila ainda 

não alcançava tal recurso, o que significa que seus pés ficavam estirados. Frente a esse desafio, 

buscamos improvisar um suporte a partir do encaixe de um recorte grosso de EVA, no entanto, 

seu encaixe não ficou tão firme, pois não era colado, de modo que Leila prontamente o 

reprovou, afirmando que “não está bom não, ele fica balançando”. Essa tentativa de ajuste, 

embora mal sucedida, foi percebida e partilhada pelos demais membros da comunidade escolar, 

de modo que era frequente a preocupação com o ajuste na altura máxima desse suporte para 

que Leila não ficasse com os pés muito estirados. Um outro desdobramento desse intento de 

amenizar o desconforto de Leila foi produzido por iniciativa de uma das estagiárias de 

Pedagogia, Abigail, que era também uma costureira, e providenciou um suporte com um tecido 

em lycra milimetricamente ajustado para a cadeira de rodas de uso familiar de Leila – que não 

contava com nenhuma forma de suporte –. Tal material, por sua vez, ficou bastante firme e foi 

prontamente aprovado por Leila. 

Temos convicção que essas nossas iniciativas, pautadas em improviso, não dão conta das 

necessidades de Leila e não substituem a importância da presença de um profissional habilitado 

avaliar e intervir nessa esfera, no entanto, buscamos colocá-las em destaque para pontuar o 

modo como a comunidade escolar passa a tentar amenizar os desafios enfrentados por Leila.  

 

C) Cadeira enviada pela Secretaria Municipal de Educação após avaliação do setor 

de Terapia Ocupacional 

No início do ano letivo de 2019, após acompanhar a turma de Leila por algumas semanas, 

buscamos compartilhar um pouco das impressões colhidas sobre desafios relacionados ao 

campo da acessibilidade e o quanto isso era impeditivo para a participação plena de Leila nas 

atividades propostas, apontando, assim, para o quanto as interações na sala de referência, entre 
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Leila e seus pares, eram prejudicadas. Todas as ponderações foram muito bem acolhidas pela 

diretora Berta e pela professora Nise. Nesse interim, conforme mencionado anteriormente, pude 

participar, pessoalmente, da elaboração de requerimentos que envolviam, por exemplo, a 

solicitação de uma avaliação do serviço de terapia ocupacional vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação, além de formalizar um contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

e Centro Especializado de Reabilitação (CER) que atendia Leila, enfatizando o quão 

fundamental era para sua segurança, conforto, autonomia e participação na escola poder contar 

com uma cadeira de rodas adequada, a qual, inclusive, já havia sido prescrita naquele último 

serviço. 

Apenas em abril de 2019, após uma visita do prefeito e do secretário de educação do 

munícipio na escola, por conta de uma atividade de divulgação de recebimento de materiais e 

uniformes escolares35, o trâmite de solicitação da avaliação do setor de terapia ocupacional 

recebeu celeridade. Isso porque, em tal oportunidade, a professora Nise se dirigiu a esses 

senhores questionando a ausência de condições e recursos materiais apropriados para Leila na 

escola. Com esse feito, um novo canal de reivindicação, naquele momento, foi empreendido. 

Prefeito, secretário de educação e seus assessores consultaram os registros e solicitações até 

então empreendidos em relação ao tema em destaque e se comprometeram a intervir. Na semana 

seguinte a essa visita, uma terapeuta ocupacional foi à escola fazer a requerida avaliação. Em 

tal contexto, a profissional observou Leila na sala de referência e tirou medidas específicas de 

partes do seu corpo e da mesa. O resultado disso foi a chegada de uma nova cadeira, um novo 

item considerado patrimônio escolar, em 16 de maio de 2019. 

A nova cadeira contava com estofamento e tamanho adequados às necessidades de Leila, 

encaixando-se perfeitamente no mobiliário escolar. No entanto, a garantia da autonomia de 

Leila para se deslocar pelos diversos espaços da escola não foi contemplada, uma vez que a 

cadeira recebida não era uma cadeira de rodas, mas sim uma cadeira que apenas se encaixava 

nas dimensões das mesas na sala de referência, implicando, assim, na imobilidade dessa criança. 

Ainda assim, tal aparato foi acolhido pela comunidade escolar como uma vitória. Leila pareceu 

muito animada e quando questionada sobre a nova cadeira, elogiava tal aparato por meio de 

afirmações como: “Eu gostei... essa cadeira é boa”, “Essa cadeira é macia”, “Ela é ótima”. As 

demais crianças ficaram curiosas e pareciam encantadas com o novo recurso presente na sala 

de referência. Ao longo do ano letivo, foi possível ver o cuidado e o desejo que muitas delas 

                                                 

 

35 Tal visita ocorreu em 5 de abril de 2019. 
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tinham de tocar e se sentar em tal cadeira. Nise, em diversos momentos, comentou comigo que 

a chegada de tal recurso teve um impacto positivo, amenizando sua preocupação em relação à 

segurança de Leila na sala de referência.  

A determinação de Nise explicitada no diálogo junto ao próprio prefeito e secretário da 

educação, colocando em evidência a precariedade das condições concretas com as quais ela se 

via obrigada a trabalhar, provavelmente, tem uma relação direta com o reconhecimento de que, 

de fato, poder ter um mobiliário para que a Leila pudesse estar mais segura e confortável, sem 

dúvida, já era um importante indício de conquista. Conquista que só ocorreu graças a seu 

engajamento na atenção e cuidado a Leila e no modo como verbalizou que apenas seu empenho 

não bastava para que a experiência dessa criança na escola fosse plena.  

Apesar dos apontamentos positivos, a visita de uma profissional do campo da terapia 

ocupacional à escola não trouxe possibilidades de resolução de questões de suma importância 

no campo da acessibilidade, como o acesso a uma cadeira de rodas adequada, ajustes para a 

escovação dos dentes em pia coletiva não acessível, entre outros fatores. Talvez, a comunidade 

escolar acolheu tal cadeira sem maiores questionamentos por viver uma realidade em que 

geralmente se recebe menos do que aquilo que se é solicitado às instâncias superiores. Outra 

suposição seria o descrédito no investimento efetivo, por parte do poder público, a uma criança 

com deficiência e uma doença crônica tão impactante como a distrofia muscular. Dentro da 

própria escola, foi possível ouvir comentários que apontavam para esse âmbito como: “talvez, 

essa cadeira não venha esse ano porque é possível que ela (Leila) nem fique aqui ano que vem, 

pois estará no (ensino) fundamental”, conforma apontou Nise. É importante situar que ao 

mencionar isso a professora não manifestava uma concordância com tal situação, mas revelava 

parte de seu descrédito frente ao cenário de dificuldades que a escola enfrenta, sinalizando o 

quão difícil é ter acesso a recursos e materiais adequados.  

A partir dos diálogos empreendidos tanto com Janaína quanto com a professora Nise, 

tivemos a impressão de que ficou compreendido, pela comunidade escolar e pela própria família 

dessa criança, que a cadeira de rodas efetiva de Leila seria adquirida a partir de 

encaminhamentos da área da saúde e não via intervenção da Secretaria da Educação. Assim, 

partia-se do pressuposto de que tal órgão, quando o fizesse, providenciaria algo que seria, 

permanentemente, da escola, como é o caso da cadeira que Leila usava de forma improvisada. 

Ainda nesse sentido, segundo Janaína, no CER, desde o início do processo de encaminhamento 

de Leila, os profissionais de tal instituição deixaram nítido que havia uma ampla lista de espera 

para a cadeira de rodas. Em linhas gerais, tive a sensação de que, tanto no núcleo familiar de 

Leila quanto entre os profissionais atuantes na escola, o passo necessário havia sido dado, 
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restava, agora, o processo de aguardar a cadeira de rodas. Tal espera durou o ano letivo inteiro 

e, ainda assim, a cadeira de rodas não chegou36. 

Os desafios assinalados nos itens anteriores são reveladores de situações que se 

materializaram em limites não apenas da participação de Leila no cotidiano da educação 

infantil, mas também de nossa atuação como observadora participante, bem como do próprio 

modus operandi na escola. Desde o início da entrada em campo, foi possível perceber, de um 

lado, o quanto as limitações na esfera da acessibilidade incidiam na participação de Leila nas 

atividades propostas. A seu modo, Leila buscou enfrentar tais desafios, sinalizando seu desejo 

de estar junto aos seus pares, o que, por sua vez, reverberou, sobretudo, nas tomadas de decisões 

da professora e das estagiárias que a acompanhavam nas atividades de vida escolar. Em linhas 

gerais, existia ali uma via de mão dupla, de um lado, Leila querendo participar com plenitude, 

de outro a comunidade escolar que, embora não contasse sequer com os mínimos recursos 

materiais necessários, foi se apropriando de novas formas de acolher Leila, aprendendo com a 

própria criança e estabelecendo, paulatinamente, um campo de possibilidades.  

Leila, por sua vez, esteve o tempo todo buscando assumir seu lugar de partícipe na escola, 

resistindo, dentro do seu possível, às adversidades impostas. Em muitos momentos, foi possível 

percebê-la observando atividades que outras crianças realizavam e lançando mão de estratégias 

para que ela também pudesse concretizá-las. Pedir para ser colocada ao lado dos colegas de seu 

grupo, ainda que isso implicasse no fato de ela ficar fora de sua cadeira de rodas, seria o maior 

exemplo disso e foi algo que nos tocou profundamente. O fato de Nise concordar com tal 

pedido, em um primeiro momento, nos deixou atônitas em função dos riscos de queda ali 

instaurados – sobre os quais nem conseguimos mensurar os possíveis impactos – e por partirmos 

do pressuposto de que a questão postural – embora não tenhamos conhecimentos técnicos 

específicos sobre isso – é um campo de destaque no tratamento das pessoas com distrofia 

muscular. A questão que perpassa tudo isso é que essa criança sinaliza seu desejo de participar, 

                                                 

 

36 Em alguns momentos, comentei com Janaína sobre a possibilidade de darmos entrada em um processo de 

judicialização. Conversamos sobre esse assunto algumas poucas vezes, sendo que, na primeira delas, Janaína 

chegou a comentar que tinha ouvido que, para conseguir a cadeira mais rapidamente, teria que entrar na justiça. 

Coloquei-me à disposição para buscar aprender sobre como dar entrada e participar desse processo, no entanto, ao 

mesmo tempo em que ela dizia ter interesse, também comentava sobre outras iniciativas em curso, mostrando-se 

aparentemente esperançosa e otimista de que já estava prestes a conseguir uma cadeira de rodas nova. Dentre as 

iniciativas que ela trazia como exemplo estavam a realização de uma vaquinha em família, a promessa de ajuda 

financeira para tal fim a partir de algum membro da comunidade religiosa da qual ela fazia parte, entre outros. Os 

meses foram se passando e eu optei por manter o canal de diálogo sobre esse tema aberto, mas sem insistir. 
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brincar, interagir com seus pares, elementos centrais dos próprios objetivos da educação 

infantil, conforme apregoam documentos oficiais referentes a essa etapa da educação básica em 

nosso país.  

As creches e pré-escolas constituem estabelecimentos educacionais, públicos ou 

privados, que educam as crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio da implementação 

de proposta pedagógica previamente elaborada e desenvolvida por professores 

habilitados. Dessa maneira, o centro do planejamento curricular é a criança que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas vivenciadas, constrói-se continuamente, 

brinca, imagina, aprende, observa, experimenta, questiona e estabelece sentidos sobre 

a natureza e a sociedade produzindo cultura. (BRASIL, 2009, 2015) 

 

Ainda nesse sentido: “As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo 

experiências que promovam o relacionamento e a interação das crianças”. (BRASIL, 2015, p.3) 

 A síntese entre o anseio de Leila participar, as garantias legais que permitem sua 

matrícula e permanência na escola e os obstáculos identificados naquele ambiente incidem no 

fato de que, pouco a pouco, essa criança passou a verbalizar cada vez mais tanto seus incômodos 

quanto suas vontades. Acompanhando-a de novembro de 2018 a dezembro de 2019, foi possível 

vê-la ampliando significativamente sua comunicação, demonstrando suas vontades, orientando, 

em certa medida, os sujeitos em seu entorno, dentre os quais me incluo.  

Os limites e as possibilidades de Leila brincar e participar não foram, portanto, 

necessariamente estabelecidos pela limitação do seu corpo, isto é, pela contingência biológica 

em si, nem foram garantidos por condições dignas de acessibilidade, embora estas estejam 

previstas em lei. As possibilidades foram se materializando como resposta às interações 

estabelecidas e pelas relações que foram suscitadas na e pela comunidade escolar, com destaque 

especial para a participação da própria Leila, da professora Nise e das estagiárias de Pedagogia 

envolvidas. A nosso ver, esse movimento também teve uma relação com o próprio 

desdobramento da pesquisa, fenômeno que, ora mais direta, ora mais indiretamente, era também 

um convite para que todos nos debruçássemos sobre os desafios e as experiências possíveis de 

serem vivenciadas junto à Leila.  

Em linhas gerais, as situações que envolvem a questão da cadeira de rodas apontam para 

uma série de contradições que culminam em um cenário de muita precariedade. De um lado, as 

garantias legais relacionadas ao acesso e permanência de todas as crianças na escola, de outro, 

a escassez de condições materiais concretas para tanto. De modo mais específico, destacamos 

o empenho, por parte dessa criança, em fazer parte daquilo que é previsto e premissa na 

educação infantil e, por outro lado, a presença de inúmeras contingências, como a 
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impossibilidade se sentar com segurança ao lado das outras crianças, de se deslocar com 

autonomia pelos espaços da escola, de usufruir de espaços com acessibilidade arquitetônica etc. 

Embora o empenho da comunidade escolar no cuidado e acolhida dessa criança, bem como a 

participação da profissional da terapia ocupacional na avaliação de suas necessidades, esteja 

posto como uma possibilidade aparente, a aceitação de que essa criança receba menos do que o 

necessário, situação materializada no próprio envio da cadeira que não é de rodas, sob a 

chancela da secretaria da educação, reforça a essência da condição de precariedade à qual temos 

aludido com frequência como um eixo que perpassa as condições de vida de Leila e acentua o 

impacto da distrofia muscular em seu cotidiano.  

 



190 

 

6 NOTAS SOBRE O PERCURSO TRILHADO – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao refletir sobre o percurso empreendido ao longo desta investigação, apoiamo-nos na 

ideia de vivência, apresentada por Vigotski como a unidade dinâmica entre a relação pessoa – 

meio social. Segundo esse autor: 

[...] os momentos essenciais para definição da influência do meio no 

desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade consciente, são 

a vivência. A vivência de uma situação qualquer, de um componente qualquer do meio 

define como será a influência dessa situação ou meio sobre a criança. Ou seja, não é 

esse ou aquele momento, tomado independentemente da criança, que pode determinar 

sua influência no desenvolvimento posterior, mas o momento refratado através da 

vivência da criança (VIGOTSKI, 2018, p. 75).   

  

Diante desses apontamentos, o que buscamos colocar em destaque é a noção de vivência 

compreendida como um momento de tomada de consciência, processo atravessado pela 

dimensão afetiva deflagrada e significada pela pessoa. Nessa conjuntura, reforçamos que as 

caraterísticas do meio, por si só, não têm a seu alcance, por exemplo, a possibilidade de gerar 

desenvolvimento, transformação por si mesmo, o que está em jogo é a tessitura entre o meio, 

nesse caso compreendido como o que é que externo, o que é vivenciado e o modo como a pessoa 

o vivencia. Ainda segundo as palavras do autor: 

Vivência é uma unidade na qual se representa, de modo indivisível, por um lado, 

o meio, o que se vivencia – a vivência está sempre relacionada a algo que está fora da 

pessoa – e, por outro lado, como eu vivencio isso. Ou seja, as especificidades da 

personalidade e do meio estão representadas na vivência: o que foi selecionado do meio, 

os momentos que têm relação com determinada personalidade e foram selecionados 

desta, os traços do caráter, os traços constitutivos que têm relação com certo 

acontecimento. Dessa forma, sempre lidamos com uma unidade indivisível das 

particularidades da personalidade e das particularidades da situação que está 

representada na vivência. (VIGOTSKI, 2018, p. 78).   

 

As ponderações ora elencadas nos inspiram a refletir sobre o próprio processo da 

pesquisa e o modo como essa atividade foi tecendo e, ao mesmo tempo, sendo tecida pela 

participação de tantos sujeitos envolvidos. Ao revisitar o percurso trilhado, consideramos 

importante ressaltar nosso objetivo de identificar e compreender características centrais do 

coletivo em que Leila estava inserida, intentando desvelar em que medida o meio do qual ela é 

partícipe influi em sua constituição como sujeito, a partir daquilo que lhe possibilita, em termos 

de experiências de participação social, servir de substrato para suas vivências. A possibilidade 

de acompanhar Leila durante pouco mais de um ano na escola, cenário em que se evidenciaram 

transformações no seu modo participar, reforçou a tese da importância das relações, interações 

e do papel de mediador do professor. Nesse sentido, é importante pontuar que Leila passa a se 

comunicar mais em um cenário em que – mesmo marcado por muitas ausências e períodos de 
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agravamento de suas condições clínicas –, também passa a ser mais vista, mais ouvida, mais 

lembrada no grupo, a partir do deflagrar de ações conduzidas pelas professora Nise. 

O contato com o legado vigotskiano que apregoa como objetivos gerais da educação o 

papel de “ampliar ao máximo os limites da experiência pessoal restrita, para organizar o contato 

da psique da criança com as esferas mais amplas possíveis da experiência social já acumulada, 

para inserir a criança na rede da vida com a maior amplitude possível” (VIGOTSKI, 2003, p. 

238), bem como o empenho desse autor em defender que na presença da deficiência a proposta 

pedagógica não pode ser de cunho reduzido, compreendendo a deficiência como uma dinâmica 

aberta a possibilidades de desenvolvimento, conduziu nosso olhar a pensar sobre as 

singularidades de Leila e seus diagnósticos. Nesse sentido, ao buscar investigar as 

características centrais da distrofia muscular e sua relação com a deficiência física, 

vislumbramos o quanto as condições físicas dessa criança não se dão por si só, mas se 

manifestam na interação com o meio em que ela está inserida, conforme destaca o referencial 

teórico que sustenta esta investigação. Assim, o cenário de desigualdade social em que Leila 

está inserida foi compreendido como o principal fator que potencializa os desafios e 

dificuldades que permeiam sua existência. Sem desconsiderar tudo isso, pontuamos também 

que o cenário de políticas públicas em curso, manifesto tanto no seu próprio ingresso na escola 

quanto no debate acadêmico que vem se ampliando sobre as crianças público-alvo da educação 

especial na escola comum, revelam, além de muitas contradições e desafios, possibilidades que 

convergem na ampliação das possibilidades de participação dessas crianças, aspectos que 

concorrem para seu desenvolvimento.  Esse ideário de que Leila pode e deve frequentar os 

ambientes que formam parte do cotidiano das demais crianças atravessa, por exemplo, o modo 

como seus pais se relacionam não apenas com essa criança, mas com todo seu entorno. 

Nossa experiência, de um modo geral, acena para um saldo positivo sem menosprezar a 

amplitude das adversidades constatadas. Existe, na escola em que pudemos desenvolver parte 

da investigação, um cenário perneado por educadores comprometidos com seu papel social, há 

estagiárias dispostas a assumir os postos de agentes de apoio e inclusão e, em linhas gerais, se 

trata de uma instituição com caraterísticas bastante acolhedoras. São centenas de aspectos 

positivos, mas, ainda assim, naquela mesma ambiência, coexistem visões sobre a pessoa com 

deficiência a partir de um viés limitador, incapacitante. Se Leila não estivesse com Nise, talvez, 

os alcances nos seus modos de participação tivessem sido outros, assim como o foram se 

comparamos, por exemplo, os eventos festivos do final de ano de 2018 e 2019. O fato é que 

podemos afirmar sobre o vivido, o partilhado e o crescente movimento de participação de Leila 

exigiu mais da escola, exigiu mais sujeitos envolvidos. Exemplo disso é que Nise teve que 
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tomar decisões difíceis que oportunizaram a maior participação de Leila, embora essas decisões 

também representassem maiores riscos a essa criança, aspectos que seriam inexistentes se 

condições básicas de acessibilidade e mobilidade estivessem garantidas. Para brincar, usufruir 

dos espaços e serviços que a escola disponibiliza, Leila demandou, além da atitude proativa da 

professora, de mais profissionais envolvidos, e isso só foi possível por um cenário de 

colaboração que foi se instaurando. Tudo isso revela percursos desafiadores, mas, ao mesmo 

tempo, aponta possibilidades a partir daquilo que já é parte do próprio universo escolar. 

 Ao pontuar que Leila esteve o tempo todo resistindo à precariedade das condições que 

aquele espaço lhe proporcionava, não almejamos conclamar que os processos inclusivos 

precisam ocorrer a qualquer custo, tampouco romancear ou menosprezar a falta de recursos 

materiais, sugerindo que isso não é uma condição fundamental para o desenvolvimento das 

ações pedagógicas. No entanto, compreendemos que a escola não pode intensificar ainda mais 

as tantas barreiras que já estão postas na vida das crianças com deficiência e/ou doença crônica. 

Em linhas gerais, para além das transformações que a pesquisa propiciou a esta autora, 

enquanto percurso formativo, acreditamos que Leila e sua família, bem como Nise tiveram sua 

história de vida atravessadas por vivências que ganharam forma a partir do que foi vivido na 

escola. Leila teve seus modos e possibilidades de participação expandidos; Nise, que nunca 

tinha tido em suas turmas uma criança com doença crônica e uma condição tão frágil, ampliou 

seu repertório no campo da educação inclusiva. As estagiárias que, em diversos momentos, se 

mobilizaram, buscando compor meios e estratégias para atender às necessidades de Leila, 

também viveram um processo de expansão de repertório. Operou-se, naquela escola, uma 

mudança na forma de se responder às solicitações e demandas de Leila que, inclusive, perpassou 

a ação dos profissionais do quadro de apoio. 

Acreditamos que esse conjunto de fatores reverberou também na família dessa criança, 

que já tinha em seu percurso um histórico de luta para que Leila fosse atendida adequadamente 

na escola. Assim, supomos que, para os pais dessa criança, os seguintes aspectos provavelmente 

podem ser considerados como conquistas de grande valia: a) poder acompanhar o vínculo 

positivo que essa criança foi tecendo com a escola; b) constatar os avanços de Leila em termos 

de ampliação de autonomia e participação – que vão desde a questão da alimentação à 

progressão no usufruto dos diversos ambientes e atividades desenvolvidas naquela instituição 

–;  c) poderem se sentir acolhidos pelos profissionais atuantes naquele espaço, inclusive nos 

delicados momentos em que Leila esteve hospitalizada. 

Em relação às vivências que atravessaram e transformaram esta pesquisadora, é 

importante registrar um processo que envolve a alteração de visão sobre os desafios vividos na 
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escola em relação à presença de crianças com doenças crônicas como a distrofia muscular. 

Como alguém que atuou por 15 anos em espaços de saúde como professora, contando com todo 

o suporte da equipe da saúde para todo tipo de intercorrência vivenciada, perceber, in loco, a 

dinâmica pulsante da escola e a fragilidade de uma criança como Leila, sem contar com recursos 

mínimos para sua segurança e bem-estar foi algo que me impactou profundamente. Foi 

impossível não comparar os eventos em que, dando aula no hospital, tivemos que recorrer, em 

situação de urgência, aos profissionais da área da saúde que estavam ao nosso alcance para lidar 

com as situações mais adversas possíveis. Penso que o maior choque, embora eu não possa 

afirmar que fosse uma novidade, pois de fato não era, foi a constatação de que ao retornarem à 

escola, essas crianças estão nas mesmas condições em que as atendemos nos espaços da saúde. 

Embora possa soar como uma grande obviedade, é muito diferente acompanhar uma criança 

com dor ou falta de ar em meio às atividades pedagógicas na escola ou no hospital, uma vez 

que a questão do suporte, dos recursos faz muita diferença. 

No princípio, embora não fosse o que eu buscava no doutorado, eu me imaginava como 

uma espécie de ponte entre diversos profissionais das áreas da educação e saúde, algo que 

remetia às minhas experiências profissionais pretéritas. Na escola, no entanto, este 

definitivamente não foi o meu lugar. Antes do desenvolvimento da pesquisa, eu compreendia 

que a chegada, a permanência e o retorno das crianças com doenças como a distrofia muscular 

imprimiam desafios à unidade escolar, à atuação docente, mas nunca tinha vivido nada parecido 

com a ideia de que a própria integridade da criança poderia estar em risco em função da ausência 

de recursos materiais básicos para a sua permanência em tal espaço. Para além de me 

impressionar, essa experiência me levou a identificar e, inclusive, a não conseguir intervir em 

barreiras que precisavam ser depostas para que existisse condições dignas de permanência de 

Leia na escola. Esses desafios demandam uma articulação entre os campos da educação e saúde, 

aspectos já reconhecidos como direito há décadas, mas que ainda estão longe de serem 

instituídos para todas as crianças. Esse é um ponto central considerado como limitação em 

termos de alcances desta pesquisa. A isso, soma-se à questão do não atendimento de Leila pelo 

AEE, no momento em que essa possibilidade existiu na escola, haja vista que durante a maior 

parte do tempo da pesquisa a instituição não contava com tal profissional.  

Desde o princípio, o temor de empreender uma investigação que não saísse dos marcos 

da constatação de problemas e do empreendimento de denúncias em relação ao que a escola 

não tem nos assolava, mas o fato é que a ausência de recursos materiais indispensáveis, bem 

como a já mencionada não articulação entre profissionais dos campos da educação e da saúde 

é uma problemática que assume dimensões importantes. Nessa perspectiva, compreendemos 
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que o que permeou os poucos contatos empreendidos entre essas esferas foi atravessado 

também pelas questões de ordem econômica. A cadeira estofada para Leila ficar imóvel, porém 

segura e mais confortável na sala de referência, muito provavelmente não é uma resposta que 

cabe ser associada apenas à suposta não percepção da profissional que a atendeu em relação à 

importância das crianças se locomoverem, mas é também um recurso muito mais barato que 

uma cadeira motorizada. A prescrição da cadeira de rodas de Leila pelo CER ser apresentada 

em uma situação em que se nomeia que a fila de espera é grande também esbarra em argumentos 

relacionados ao seu custo. Esse mesmo argumento se aplica à questão do atendimento 

pedagógico domiciliar e às classes hospitalares, uma vez que a razão desses atendimentos não 

se consolidarem como uma realidade ao longo do território nacional não é a falta de demanda, 

mas sim a sua não viabilização pelas diferentes esferas do poder público.  

No processo da imersão em campo, Nise, Leila e as crianças me acolheram de uma 

forma muito terna. Minha relação com Nise foi sendo marcada por diálogos em que dúvidas, 

impressões e inquietações eram compartilhadas sem que uma apresentasse a outra uma resposta 

conclusiva. Nosso modos operandi era marcado por encontros em que buscávamos aguçar 

nosso olhar; fomos completando, juntas, as lacunas que íamos identificando a cada dia. Lembro-

me que nos primeiros dias da pesquisa, houve situações em que eu me ofereci para assumir 

algumas demandas, como empurrar a cadeira de rodas de Leila, permanecer com ela no 

refeitório até que ela terminasse de se alimentar e Nise foi bastante firme em reforçar que aquele 

não era meu espaço de ação. Nessas situações, ela argumentava que Leila não poderia estar 

desassistida de alguém com vínculo direto à escola. Eu concordava, evidentemente, mas 

também pensava em como eu poderia participar de algo ali se nem empurrar a cadeira ou 

acompanhar a criança eu podia. Nossa relação foi sendo construída, os espaços de diálogo nos 

aproximaram, abrindo possibilidades de parcerias e colaboração. 

 A relação com as crianças também foi assumindo novos contornos no dia a dia. No 

começo, elas me viam como uma professora e, ao longo do ano, além de me incluírem em suas 

brincadeiras, oportunizaram-me o prazer de ser a interlocutora de comentários e indagações 

como “Fabi, quando você chega, você deveria levar sua agenda para a mesa da professora” 

(Jarid, 6 nov. 2019, referindo-se ao Diário de Campo), ou como quando me sentei, na hora do 

almoço, ao lado de Marcel, Suzana e Hilda e me deparei com eles conversando sobre as 

profissões que gostariam de exercer quando adultos. Suzana afirmou que quer ser dentista, 

Hilda, médica e cozinheira. Marcel, por sua vez, disse que quer ser policial e, em seguida, 

disparou: “- E você, Fabi, o que você vai ser quando crescer?” (Marcel, 18 set. 2019). 
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Esses exemplos são simbólicos do próprio curso da investigação que foi se deslocando 

das tentativas de insistir nos contatos com os espaços da saúde, algo que me inquietava, mas 

que, naquele momento, acabou sendo colocado em segundo plano em função até mesmo da 

posição das profissionais da escola, que assumiram que a cadeira estofada de Leila já era um 

ganho. Ao mesmo tempo, era muito desafiador encontrar meu lugar como observadora 

participante, ele não poderia ser um desdobrar do que um dia eu fiz a partir de dentro dos 

hospitais. A abertura de Nise e das crianças, colocando-me como parte daquele coletivo 

coadunava com questões-chave do projeto de pesquisa em si que, a partir de suas reformulações, 

se direcionava para  investigação das relações, interações e mediações tecidas no cotidiano 

escolar. 

Os desdobramentos dessa vivência, fruto do contato, sobretudo, com Nise, Bertha, 

Tarsila, Leila e as demais crianças foram tão marcantes que me fizeram considerar a educação 

infantil, na escola pública, como um cenário não apenas possível, mas desejado de exercício 

profissional, algo que, até 2019, eu sequer havia cogitado. Na contramão do que geralmente 

ocorre, isto é, normalmente muitas pesquisas na área de educação partem da iniciativa de 

professores que buscam repertório para enfrentar e transformar desafios que já formam parte 

de seu cotidiano profissional, neste caso, no entanto, as vivências oportunizadas pela pesquisa, 

com suas tantas reviravoltas, me instigaram a querer conhecer e participar ainda mais do 

universo da educação infantil, a partir de uma imersão ainda mais profunda na escola 

propriamente dita. Concomitante ao início do doutorado, ingressei no curso de Pedagogia e, 

instigada pela pesquisa, passei a considerar a possibilidade de fazer parte dessa outra importante 

dimensão da história da educação em curso. Nesse sentido, é válido pontuar que a conclusão 

deste texto ocorre um dia antes desta autora assumir seu exercício no cargo de professora de 

educação infantil em uma escola pública na região metropolitana de São Paulo. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

PROFISSIONAIS E FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Inclusão de crianças com distrofia muscular na Educação Infantil: experiências e desafios 

As informações a seguir são fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que visa ampliar conhecimentos sobre processos de inclusão de crianças com distrofia muscular 

na educação infantil. A justificativa para tal empreendimento remete ao fato de que em nosso 

país, até o presente momento, não há nenhuma produção científica que contemple esta temática. 

Ressaltamos que o intuito de abordar essa temática está vinculado à hipótese de que 

investimentos teóricos e práticos se fazem necessários para a garantia da inclusão dessas 

crianças na educação infantil, haja vista que duas questões-chave parecem incidir sobre seu 

percurso formativo, isto é, o fato de terem uma doença degenerativa, cujos sinais e sintomas, 

muitas vezes, se fazem presentes já nos primeiros anos de vida, bem como o fato de uma das 

implicações diretas dessa enfermidade conduzir, paulatinamente, à deficiência física. 

Em linhas gerais, três eixos delineiam esta investigação, os quais se inter-relacionam 

diretamente: a) as contribuições no campo da teoria, isto é, da produção científica nacional 

voltada aos processos de inclusão na educação infantil, b) as contribuições no âmbito da 

legalidade, ou seja, os marcos legislativos que colocam em cena o debate da educação inclusiva 

como uma construção histórica, marcada, portanto, por embates, tensões e intencionalidades 

que remetem às experiências sociais e culturais que formam parte de nosso tempo; c) uma 

aproximação ao contexto da prática, buscando, assim, trazer à tona experiências vivenciadas 

em escolas públicas sediadas na cidade de Guarulhos, almejando compreender, a partir de sua 

materialidade e seu cotidiano, como vem se consolidando o processo de inclusão de crianças 

com distrofia muscular nesse espaço. 
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Você será entrevistado individual e sigilosamente. A entrevista será semiestruturada e 

realizada na própria instituição de educação infantil. Será gravada por meio do emprego de 

smartfone e, posteriormente, será transcrita e submetida ao aos seus cuidados, para sua 

aprovação. 

A investigação prevê, ainda, o acompanhamento de atividades pedagógicas em uma 

perspectiva de observação participante. Essa observação ocorrerá ao longo do ano letivo. Prevê-

se, assim, o acompanhamento do desenvolvimento das atividades pedagógicas duas vezes por 

semana na sala de aula de ensino regular durante a presença da criança com distrofia muscular 

na escola. A observação terá um caráter participativo. Os registros das observações serão 

apontados em diário de campo. No decorrer das semanas de observação, a pesquisadora Fabiana 

Aparecida de Melo Oliveira acompanhará as atividades pedagógicas dirigidas à criança em sala 

de aula e fora desta, caso ocorra proposta pedagógica relacionada com o objetivo da pesquisa, 

por exemplo, em outros espaços da escola como refeitório, brinquedoteca, jardim etc. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Fabiana 

Aparecida de Melo Oliveira, que pode ser contatada pelo e-mail: fabianamelo567@gmail.com 

e pelos telefones: (11) 2642-1748 e (11) 98129-4681. O investigador orientador da pesquisa é 

a Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho que pode ser contatada pelo e-mail 

carvalhomdf@gmail.com ou pelo telefone (11) 99712-6416, ambas podem ser encontradas na 

UNIFESP – Campus Guarulhos, Departamento de Educação, localizada na Estrada do Caminho 

Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – CEP 04021-001. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) – Francisco de Castro, no 55 – Vila Clementino, CEP: 

04020-050 telefone: (11) 5571-1062, fax (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros entrevistados, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum destes.   

A você será assegurado o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando os resultados forem conhecidos.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

mailto:fabianamelo567@gmail.com
mailto:carvalhomdf@gmail.com#_blank
mailto:cepunifesp@epm.br
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Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o profissional voluntário nesta pesquisa e a outra conosco. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo Inclusão de crianças com distrofia muscular na Educação Infantil: 

experiências e desafios 

Eu discuti com Fabiana Aparecida de Melo Oliveira sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo pessoal. 

 

        ______________, ___/___/_____. 

 

________________________________/_________________/_________________________ 

Nome do entrevistado                    RG                      Assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

desse profissional para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 

cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

________________,  ____/____/____ 

 

________________________________________ 

Nome do pesquisador principal                                                          assinatura 
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CARTA DE CESSÃO 

 

_______________________, _____/_____/_________. 

 

Eu, _________________________________________________________________, declaro 

para os devidos fins que cedo os direitos de minha entrevista, gravada em ____/____/_____ 

para o trabalho de doutorado: Inclusão de crianças com distrofia muscular na Educação 

Infantil: experiências e desafios para ser usada integralmente ou em partes, sem restrições de 

prazos e limites de citações, desde a presente data.  

 

Assinatura: 

 

RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

Estrada do Caminho Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – CEP 04021-001 – Tel.: 11-5576-4848 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Inclusão de crianças com distrofia muscular na Educação Infantil: experiências e desafios 

As informações a seguir são fornecidas para a participação voluntária de seu(sua) 

filho(a) neste estudo, que visa ampliar conhecimentos sobre processos de inclusão de crianças 

com distrofia muscular na educação infantil. O objetivo desta pesquisa é contribuir com a área 

da inclusão escolar em nosso país. 

A investigação prevê o acompanhamento de atividades pedagógicas em uma perspectiva 

de observação participante. Essa observação ocorrerá ao longo do ano letivo. Prevê-se o 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades pedagógicas duas vezes por semana em 

contexto de educação infantil. A observação terá um caráter participativo. Os registros das 

observações serão apontados em diário de campo. No decorrer das semanas de observação, a 

pesquisadora Fabiana Aparecida de Melo Oliveira acompanhará as atividades pedagógicas 

dirigidas a todas as crianças em sala de aula e fora desta, caso ocorra proposta pedagógica 

relacionada com o objetivo da pesquisa, por exemplo, em outros espaços da escola como 

refeitório, brinquedoteca, jardim, parque, quadra etc. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Fabiana 

Aparecida de Melo Oliveira, que pode ser contatada pelo e-mail: fabianamelo567@gmail.com 

e pelos telefones: (11) 2642-1748 e (11) 98129-4681. O investigador orientador da pesquisa é 

a Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho que pode ser contatada pelo e-mail 

carvalhomdf@gmail.com ou pelo telefone (11) 99712-6416, ambas podem ser encontradas na 

UNIFESP – Campus Guarulhos, Departamento de Educação, localizada na Estrada do Caminho 

Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – CEP 04021-001. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) – Francisco de Castro, no 55 – Vila Clementino, CEP: 

04020-050 telefone: (11) 5571-1062, fax (11) 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

Universidade Federal de São Paulo  

Escola de Filosofia Letras e Ciências Humanas 

Campus Guarulhos 
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É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgada a 

identificação de nenhuma das crianças participantes em nenhuma situação.   

A você será assegurado o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando os resultados forem conhecidos.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira relacionada à participação de seu filho. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o familiar /responsável legal pela criança, voluntário nesta pesquisa, e a outra conosco. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo Inclusão de crianças com distrofia muscular na Educação Infantil: 

experiências e desafios 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a participação de meu filho(a) é isenta de despesas. Concordo que meu filho(a) 

participe voluntariamente deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento sem penalidades ou prejuízo pessoal. 

 

____________________________________________________________________________ 

Nome da criança participante                 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome do responsável        

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável  
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

desse familiar/responsável legal pela criança para a participação neste estudo. Declaro ainda 

que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome do pesquisador principal                                                          Assinatura 
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