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“(...) no momento mesmo que o intelecto avança – na ocasião da descoberta – as emoções estão 

igualmente presentes, já que é preciso compartilhar o gosto da vitória e legitimar com os outros 

uma descoberta.” (DA MATTA, 1978, p. 9) 
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RESUMO 

Esta tese propôs-se a estudar a intervenção de uma terapeuta ocupacional junto a dois casos 

de dificuldades de aprendizado, privilegiando o conceito de meio maleável e os aspectos sensório-

motores envolvidos no processo de simbolização. Neste processo foram abordadas tanto as ações 

clínicas específicas quanto as institucionais, visando a melhor inserção do aluno em seu contexto 

educativo. Para tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa que utilizou o estudo de caso de dois 

alunos cursando o Ensino Fundamental I em uma escola Waldorf localizada na cidade de São 

Paulo. A pesquisa contou também com entrevistas abertas realizadas com pais e professores. 

Foram realizadas oficinas com as crianças entre abril de 2018 e outubro de 2019, no espaço da 

própria escola, com frequência de uma vez por semana. Nesses encontros as crianças realizaram 

prioritariamente atividades artísticas livres. A pesquisadora atuou durante os encontros como 

facilitadora da utilização do espaço e dos materiais a partir de uma fundamentação psicodinâmica. 

Os resultados finais obtidos apontam para um impacto positivo desta intervenção no processo de 

aprendizagem global dos alunos. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com estudos sobre 

a atuação da terapia ocupacional em contextos educacionais. 

Palavras Chave: dificuldade de aprendizagem, terapia ocupacional, meio maleável, psicanálise. 

ABSTRACT 

This thesis aimed to study the intervention of an occupational therapist in two cases of learning 

difficulties. The research prioritized the concept of malleable medium and the sensory-motor 

aspects involved in the symbolization process. Both specific and institutional clinical actions were 

addressed, endeavoring a better insertion of the students in their educational context. For this 

purpose, qualitative research, using the case study of two students attending Elementary Waldorf 

School in São Paulo was carried out. The research also included open interviews with parents and 

teachers. Workshops were held with the children between April 2018 and October 2019, within 

the school space, once a week. During these meetings, the children performed primarily free 

artistic activities. The researcher acted during the meetings as a facilitator of the use of space and 

materials based on a psychodynamic approach. The final results obtained pointed to a positive 

impact of this intervention on the overall learning process of students. This research is expected to 

contribute to studies on the performance of occupational therapy in educational contexts.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo, propõe uma ampliação e um 

aprofundamento do tema estudado na dissertação de mestrado, Terapia ocupacional e psicanálise: 

desdobramentos, realizada no Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo e concluída em 2014. 

Por um lado, a dissertação abordou as inovações teórico-técnicas realizadas pela 

psicanálise ao longo de sua história, decorrentes do atendimento em análise de crianças e de 

pacientes com graves comprometimentos em sua capacidade de simbolização. Por outro, discutiu 

as condições de surgimento da profissão de terapeuta ocupacional, a perda de sustentação teórica 

de sua prática no início dos anos 30, bem como sua busca por referenciais em outras disciplinas, 

iniciada especialmente a partir das décadas de 60 e 70 do séc. XX, que deram origem a uma 

multiplicidade de práticas na profissão. Neste contexto é discutido o aparecimento da terapia 

ocupacional psicodinâmica, fruto das contribuições teórico-técnicas da psicanálise recebidas pela 

profissão e que teve no Brasil a terapeuta ocupacional Jô Benneton como principal expoente.  

Meu primeiro contato com a área da educação se deu a partir do atendimento clínico de 

uma paciente no Hospital Dia em Saúde Mental Infantil da Móoca e do acompanhamento de seu 

processo de inclusão em uma escola regular de ensino. Durante dois anos a equipe que a atendia 

(uma terapeuta ocupacional e um psicólogo) realizou reuniões mensais com a professora, 

coordenadora pedagógica e supervisora da escola. Os encontros visavam encontrar coletivamente 

estratégias para efetivar sua inclusão em sala, abordando tanto os aspectos sociais quanto os de 

aprendizagem. Seu comportamento chamava a atenção dos colegas e de suas famílias, e 

especialmente de sua professora, que se sentia despreparada para lidar com a situação. 

Durante os primeiros seis meses de reuniões foi necessário desenvolver uma relação de 

parceria entre a equipe escolar e a clínica, pois éramos vistos como um corpo estranho à instituição 

de ensino. O trabalho de construção de um vínculo de confiança entre os profissionais foi o 

primeiro passo, fundamental, para que a inclusão pudesse ocorrer de fato. 
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Em 2001, o caso foi apresentado no III Colóquio do Laboratório de Estudos e Pesquisas 

Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância IP/FE da USP com o título “Integração Saúde-

Educação: uma experiência possível”.  

Após esta experiência, trabalhei por quatro anos em uma escola especial de pedagogia 

Waldorf com adolescentes. Durante este período pude participar do processo de inserção de um 

aluno da instituição no Ensino Médio de uma escola regular. Acompanhei também por seis anos, 

em atendimento particular, crianças e jovens com as mais variadas dificuldades de aprendizagem, 

mantendo contato, sempre que possível, com os professores das instituições escolares, tentando 

trocar experiências, orientar práticas inclusivas e sensibilizar os educadores para os desafios 

enfrentados pelos alunos em sala. 

Estas experiências me confrontaram com os limites da atuação externa de uma terapeuta 

ocupacional em uma instituição de ensino. Embora a troca com os professores, coordenadores e 

supervisores fosse muitas vezes frutífera, mostrou-se difícil flexibilizar as rotinas e práticas da 

escola do lado de fora da instituição.  

Em 2012 surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto de apoio à inclusão e de 

acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizado, afetivas e sensório-motoras, em uma 

escola Waldorf localizada na zona sul da cidade de São Paulo, como profissional efetiva da 

instituição. 

A área de Apoio Pedagógico foi implantada prevendo a atuação de um profissional, no caso 

uma terapeuta ocupacional, responsável pela avaliação, atendimento e acompanhamento de 

diversos alunos com dificuldades, realização de eventuais encaminhamentos a profissionais 

especializados, observação das crianças em sala de aula, orientação a professores, conversas com 

famílias e outros terapeutas envolvidos nos casos. A atuação na instituição iniciou-se pelo Ensino 

Fundamental e logo se expandiu para a Educação Infantil e, posteriormente, para o Ensino Médio. 

Hoje a área conta com quatro profissionais, duas terapeutas ocupacionais e duas pedagogas 

com formações complementares e atende cerca de 90 alunos semestralmente, individualmente ou 

em grupo, desenvolvendo também projetos que visam auxiliar as crianças e jovens a se inserirem 
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de forma mais efetiva no contexto escolar e que possibilitem a percepção de suas próprias 

potencialidades. 

O trabalho também inclui reuniões periódicas com professores, pais e terapeutas. Elas têm 

como objetivo acompanhar os processos de inclusão, traçando caminhos e encontrando estratégias 

para que eles sejam realmente efetivos.  

Nos últimos dez anos, as propostas de intervenção e atendimento das crianças e jovens na 

instituição onde trabalho estão pautadas por uma compreensão psicodinâmica de suas dificuldades. 

As atividades têm como objetivo favorecer o surgimento de um espaço potencial e podem ser 

pensadas a partir do conceito de meio maleável, estudado em minha dissertação de mestrado e 

discutido com maior profundidade nesta tese.  

A possibilidade de inserir essa proposta tão específica de intervenção junto aos alunos com 

dificuldades de aprendizado se deve também às características filosóficas e metodológicas da 

Pedagogia Waldorf. Por essa razão, um dos capítulos desta tese se dedica a apresentar seus 

fundamentos. 

Tendo como ponto de partida uma concepção psicodinâmica dos problemas de 

aprendizado, esta pesquisa pretende estudar a intervenção de uma terapeuta ocupacional junto aos 

casos de dificuldades de aprendizado, privilegiando o conceito de meio maleável e os aspectos 

sensório-motores envolvidos no processo de simbolização. 
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INTRODUÇÃO 

Embora existam no Brasil poucos trabalhos que relatem a experiência da inserção da 

Terapia Ocupacional no ambiente da escola regular, pode-se observar um aumento significativo 

de sua produção nos últimos anos (PEREIRA, 2018). Nos EUA, a atuação do terapeuta 

ocupacional na área é relevante, sendo que cerca de 20% dos profissionais trabalham em escolas 

públicas. (AOTA apud KUHANECK e KELLEHER, 2015).  

Dos artigos publicados entre 1996 e 2016 no American Journal of Occupational Therapy, 

uma parte propõe estratégias específicas de enfrentamento a dificuldades pontuais, disgrafia, 

dislexia, problemas relacionados ao processamento sensorial etc. (KEMMIS e DUNN, 1996; 

KUHANECK e KELLEHER, 2015; COTÉ, 2009). Outros propõem uma atuação cada vez mais 

ampla, focada em auxiliar os alunos em seu desempenho, atuar de forma preventiva, acomodar as 

expectativas dos estudantes diante de suas dificuldades.  

Nos EUA, os terapeutas ocupacionais podem oferecer serviços aos estudantes em geral, 

embora sua atuação esteja principalmente voltada para os que apresentam problemas de 

aprendizado ou comportamento. Esta situação permitiu que os profissionais se tornassem 

consultores e colaboradores dos professores, podendo oferecer aconselhamento sobre a educação 

das crianças e também encaminhá-las para terapias adequadas. (DONICA, 2015). 

Segundo a AOTA (1998), a contribuição específica da Terapia Ocupacional nesse contexto 

é seu olhar dirigido às habilidades e suportes ambientais necessários para que o indivíduo participe 

de forma efetiva de suas ocupações diárias. É nesse âmbito que os terapeutas ocupacionais podem 

desempenhar um papel importante, criando um ambiente inclusivo através das adaptações 

necessárias. 

    O mapeamento das áreas de atuação da terapia ocupacional no contexto escolar realizado 

pela AOTA aponta para o fato de que as intervenções voltadas para as dificuldades de aprendizado 

são múltiplas, porém podem ser agrupadas em três grupos principais de abordagens: 

1) Avaliação e treinamento das habilidades necessárias à realização de várias atividades. 

2)  Utilização da integração sensorial, trabalhando as habilidades necessárias para o 

aprendizado a partir de sua base sensório-motora. 
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3) Desenvolvimento de estratégias compensatórias para que a criança possa participar das 

atividades escolares, o que pode ser realizado através de adaptações em materiais 

utilizados, na própria atividade proposta ou no ambiente institucional. 

Entre os artigos pesquisados durante o período acima mencionado no American Journal of 

Occupational Therapy, nenhum faz menção a uma abordagem mais compreensiva das dificuldades 

de aprendizagem, nem de uma possível atuação da Terapia Ocupacional orientada pela psicanálise 

no contexto escolar. 

No Brasil, a atuação da Terapia Ocupacional na educação começou a ser abordado no início 

dos anos 2000, com a publicação de alguns artigos. Enquanto nos EUA, a atuação dos terapeutas 

ocupacionais junto a crianças com dificuldades de aprendizagem é reconhecida há muitas décadas, 

no país, a intervenção do profissional é vista primeiramente como meio de efetivar os casos de 

inclusão escolar e abarca a população já atendida pela profissão em outros contextos institucionais. 

Em seu texto de 2003, “Reflexões sobre as possíveis contribuições da terapia ocupacional nos 

processos de inclusão escolar”, Rocha et al. discute como, a partir da década de 80 do séc. XX, o 

conceito de integração social, focado na reabilitação do indivíduo, foi sendo substituído pelo de 

inclusão. O novo modelo propõe que a sociedade se ajuste, coletivamente, às necessidades de seus 

membros, abarcando assim suas diferenças e gerando a necessidade da criação de suportes e 

estratégias específicas para tornar a inclusão efetiva. Como afirma a autora: 

(...) não é suficiente a criança com deficiência estar matriculada e frequentando a escola regular 

de ensino, pois isto não garante seu processo de aprendizagem e socialização. Sem os apoios 

necessários, ela pode estar alijada dos processos educacionais comuns à totalidade dos alunos e 

a escola poderá se configurar assim, como um espaço de exclusão ou de inclusão perversa. 

(ROCHA et al., 2003, p. 74) 

Fatores como a presença de barreiras arquitetônicas, falta de mobiliário e currículo 

adaptado, falta de material pedagógico adequado às necessidades dos alunos com diferentes 

dificuldades (visuais, auditivas, motoras, cognitivas) comprometem a proposta de inclusão. 

Embora o artigo tenha sido escrito em 2003, pode-se constatar que essa situação ainda persiste.  

(...) os professores se sentem solitários em uma proposta que necessita de parceiros e apoios, por 

desconhecerem questões básicas sobre as condições de alunos com deficiência, suas 
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peculiaridades e sobre as possibilidades de cada criança, gerando assim, situações de medo, de 

recusa, de preconceito em relação à presença da criança com deficiência em sala de aula. 

(PEREIRA, 2018, p. 92) 

A falta de formação específica dos professores para lidar com as crianças com necessidades 

educacionais especiais, em salas de aula com muitos alunos e muitas vezes sem auxiliares, cria 

grandes resistências à sua recepção na rede regular de ensino.  

No contexto escolar, a Terapia Ocupacional pode ter um papel importante de suporte, 

facilitação e articulação entre as diferentes instâncias envolvidas nos processos de inclusão. A 

inclusão efetiva de uma criança em escola regular exige a colaboração entre diferentes 

profissionais (professores, terapeutas, secretária escolar), pais, colegas de classe e suas respectivas 

famílias. Toda a comunidade escolar é mobilizada por essa experiência.  

Para Rocha (2007) a atuação da Terapia Ocupacional no ambiente escolar não é clínica, 

mas visa o desenvolvimento de um trabalho junto aos educadores, alunos, pais e comunidade que 

facilite o aparecimento dos sentimentos ligados frequentemente à proposta de inclusão, medos, 

inseguranças, preconceitos etc. e que permita a discussão e redefinição da deficiência e da inclusão 

social. 

 O artigo de Jurdi et al (2004) está alinhado com esta proposta, relatando o trabalho 

realizado pelo Espaço Lúdico Terapêutico (vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Deficiência 

e Cotidiano do curso de Terapia Ocupacional da USP) em parceria com uma Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI), em São Paulo. Além de propor discussões periódicas com os 

professores e com a coordenação pedagógica, na tentativa de encontrar soluções para as 

dificuldades encontradas em sala e na instituição, os pesquisadores realizaram encontros semanais 

para desenvolver atividades lúdicas com uma classe selecionada. O trabalho de intervenção 

proposto teve como referência os conceitos da teoria do amadurecimento desenvolvidos por D.W. 

Winnicott.  

Para Winnicott (1957), as necessidades da criança ao longo de seu desenvolvimento 

mudam de forma quantitativa e qualitativa, a medida que ela consegue lidar melhor com seus 

fracassos e frustrações. Novos estímulos são necessários para seu crescimento pessoal. Nesta 

concepção a escola pode ser vista como o primeiro espaço, fora do ambiente familiar, que a criança 
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frequentará e que a ajudará a inserir-se em um contexto social e cultural mais amplo. Daí a 

importância conferida às primeiras experiências escolares, elas marcarão a maneira com a qual 

poderão se estabelecer suas relações no futuro (JURDI e AMIRALIAN, 2006).  

Jurdi e Amiralian (2006) apresentam em seu artigo “A inclusão escolar de alunos com 

deficiência mental: uma proposta de intervenção do terapeuta ocupacional” o trabalho 

desenvolvido em uma escola de ensino fundamental da cidade de São Paulo realizado por 

estagiários do curso de Terapia Ocupacional. O projeto s apoiou na teoria winnicottiana e centrou-

se na atividade do brincar.  

É importante ressaltar que Winnicott tornou-se um autor muito importante para a terapia 

ocupacional psicodinâmica, fundamentalmente por sua concepção sobre o impacto do ambiente 

no desenvolvimento psíquico infantil. (TEDESCO, 2007). Em função da relevância de sua obra 

para a proposta desenvolvida nesta tese, as contribuições do autor para o tema serão discutidas 

mais extensamente no capítulo dedicado ao meio maleável e os processos de simbolização. 

Para Winnicott (1951), entre a experiência subjetiva e a objetiva, há um caminho a ser 

percorrido que permite à criança estabelecer aos poucos uma relação com a realidade externa. 

Winnicott o denominou terceira área de experiência, também chamada de espaço potencial, para a 

qual contribuem as outras duas, a realidade interna e a externa. Nesse espaço ocorre o brincar e na 

vida adulta, as experiências culturais. 

A concepção winnicottiana sobre o brincar e a experiência cultural também influenciou 

reflexões no campo da educação. Rosa, em seu livro Brincar, Conhecer, Ensinar (2010) reflete 

sobre a experiência de conhecer apoiada na teoria winnicottiana, concebendo o brincar menos 

como atividade, e sim como qualidade de uma relação estabelecida entre o sujeito e o mundo e 

que abarca, portanto, a experiência cultural. A autora afirma: 

(...) o desenvolvimento saudável da capacidade de conhecer o mundo – portanto, também da 

capacidade de aprender – depende em grande parte das condições oferecidas pelo ambiente no 

processo de desenvolvimento emocional primitivo da criança pequena; além disso, que o saber 

depende da possibilidade que um indivíduo tem de experimentar um estado de não-saber sem se 

sentir ameaçado por isso; finalmente, que o pensar criativo, do mesmo modo que o brincar 

criativo – como formas diferentes de “fazer” – dependem da possibilidade que um indivíduo teve 
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de experimentar e viver seu próprio “ser” numa relação com o outro, pautada, sobretudo, pelo 

respeito e pela confiabilidade. (ROSA, 2010, p. 47)  

A escola pode ser vista como espaço privilegiado onde ocorre a passagem da tradição 

cultural às novas gerações. Isto se dá, não na vivência direta das coisas, mas através de referências 

a elas mediadas pela palavra. Por meio da palavra se estabelece a distância entre “eu” e “mundo”, 

o que torna possível pensar sobre ele. Para a autora, esta distância permite o trânsito entre o já 

estabelecido e o novo, e que só pode surgir a partir do uso criativo do que foi recebido. A escola 

pode se tornar o lugar “privilegiado de trânsito entre o real e seus múltiplos sentidos, entre a 

tradição e a criação.” (ROSA, 2010, p. 60-61, grifos no original).  

Em outras palavras, a tarefa da instituição escolar não seria tornar o aluno um reprodutor 

de conteúdos, mas um sujeito capaz de participar da experiência cultural, contribuindo para sua 

ampliação nos mais diferentes campos, científicos, artísticos ou religiosos. A condição para que 

isto possa ocorrer é que a criança tenha recebido um ambiente “suficientemente bom” e que a 

instituição escolar consiga conviver com o paradoxo colocado pela necessidade de tornar-se um 

espaço de cultivo da tradição cultural e, simultaneamente, de sua reinvenção. 

Como vimos acima, a atuação no Brasil do terapeuta ocupacional na área da educação e 

principalmente no atendimento às crianças com dificuldades de aprendizado, ainda é nova. Existe 

um vasto campo de pesquisa a ser desenvolvido que abarca o estudo da relação entre saúde mental 

e educação. Cardoso e Matsukura (2012) apontam para uma falta de pesquisas que abordem o 

cotidiano da atuação da terapeuta ocupacional no processo de inclusão escolar e indicam que 

“identificar essas práticas e analisá-las numa direção sistemática pode contribuir para a produção 

de conhecimento na área e para o desenvolvimento da profissão.” (p. 8-9).  

Cabe dizer que tem sido um desafio para os profissionais da Terapia Ocupacional, iniciado 

nos anos 40, o diálogo com outras áreas, médica, psicológica, das ciências humanas, na tentativa 

de ampliar e fundamentar seu campo de ação, bem como desenvolver um corpo teórico e 

procedimentos metodológicos sem perder sua característica fundamental: o uso de atividades. Este 

desafio continua atual para a Terapia Ocupacional e o diálogo com a psicanálise tem se mostrado 

frutífero não apenas para a compreensão do sujeito-alvo da terapia e de seu sofrimento psíquico, 

mas também para sua ampliação conceitual e metodológica. Com isto espero justificar minha 

escolha teórica para a abordagem do tema desta pesquisa. 
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Este projeto se apoiou nos seguintes pressupostos: (1) o processo de aprendizado tem suas 

bases colocadas nas primeiras experiências vividas pela criança em sua relação com o ambiente, 

tanto em seus aspectos sensório-motores quanto na forma como os vínculos foram estabelecidos 

com seus cuidadores e (2) o oferecimento de atividades de mediação, em um contexto de 

confiança, pode auxiliar a criança a retomar, significar e integrar essas experiências primitivas de 

forma a desenvolver uma relação nova com o aprendizado. 

É neste contexto que se inseriu esta pesquisa ao propor um estudo sobre o impacto do uso 

de atividades artísticas no atendimento a crianças com dificuldades de aprendizagem baseado no 

conceito de meio maleável.  

O objetivo geral do projeto foi investigar o impacto desta intervenção junto aos alunos e 

seus desdobramentos na instituição escolar. Como objetivos específicos, se propôs a descrever e 

discutir uma proposta de intervenção no atendimento às dificuldades de aprendizagem, 

observando, descrevendo e avaliando os elementos necessários para uma atuação efetiva (tipo de 

vínculo, atividade proposta, periodicidade etc.). 

Este texto foi estruturado em cinco seções. A primeira seção foi dedicada a descrição da 

metodologia utilizada para a realização do projeto. A seção seguinte é dedicada à apresentação da 

Pedagogia Waldorf, abarcando sua fundamentação teórica e práticas pedagógicas, uma vez que a 

possibilidade de atuar junto as dificuldades de aprendizagem com a abordagem utilizada nesta tese 

foi facilitada pelas características próprias de sua proposta educacional. Ela também abarca uma 

descrição da passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a condução do processo 

de alfabetização e a utilização de meios de mediação no ensino tais como desenho, pintura, 

narrativas etc. A terceira seção apresenta o conceito de meio maleável, cunhado pela psicanalista 

Marion Milner, sua utilização clínica nos casos de severos comprometimentos de simbolização, as 

contribuições de Winnicott para o tema e os atuais desenvolvimentos teórico-clínicos realizados 

por um grupo de pesquisadores franceses na Universidade Lumière 2, em Lyon. A quarta seção 

abarca as chamadas dificuldades específicas de aprendizagem e discute a possibilidade de abarcá-

las a partir de uma abordagem psicodinâmica, propondo uma clínica coerente com esta 

fundamentação teórica como a realizada por Guinard (2013, 2017) e Brun e Guinard (2015). Por 

último, serão apresentados os dois casos acompanhados pela pesquisa seguidos de suas respectivas 

discussões. Para a elaboração desta última parte foram utilizados os registros de diário de campo, 
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conselhos de classe, boletins e o material coletado nas entrevistas realizadas com pais e 

professores. Esta tese se encerra com as considerações finais. 
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SEÇÃO 1 - METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi organizada a partir de uma metodologia qualitativa. Segundo MINAYO 

(2014), o método qualitativo é o que melhor se aplica ao estudo das pessoas e suas histórias, à 

percepção de como vivem, suas crenças e sua forma de agir. Este método abarca a característica 

fundamental dos seres humanos de atribuir sentido e significado às suas experiências, 

possibilitando sua interpretação. Como metodologia, se aplica melhor ao estudo de grupos 

menores e focalizados, permitindo a observação das dinâmicas de fenômenos sociais e/ou 

individuais, a elaboração de novas abordagens e a revisão e criação de novos conceitos. Através 

de distintas técnicas de intervenção, caracterizadas pela empiria e sistematização dos dados 

obtidos, a pesquisa qualitativa permite alcançar a compreensão de processos distintos, 

possibilitando também a elaboração de novas hipóteses sobre o tema pesquisado. 

Como afirma a autora “(...) o arcabouço qualitativo é o que melhor se coaduna a estudos de 

situações particulares, grupos específicos e universos simbólicos.” (MINAYO, 2014, p. 76) 

Dentre as distintas técnicas de pesquisa qualitativa, este projeto se centrou no estudo de caso. 

Esta técnica de pesquisa, adequada à observação direta do fenômeno estudado, permite distinguir 

as relações entre as intervenções propostas e seus desdobramentos, destacando o contexto no qual 

foi realizada, seu desenvolvimento e suas distintas possibilidades de interpretação. 

Segundo Minayo (2014), o estudo de caso permite compreender os esquemas de referência e 

estruturas inerentes a determinado fenômeno, examinar em detalhes processos relacionais, 

esclarecendo os fatores que nele interferem. O estudo de caso pode fornecer modelos de análise 

para determinado fenômeno, bem como para a sua comparação com fenômenos similares. 

Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos desta pesquisa foram dois alunos do Ensino Fundamental da Escola Waldorf 

Rudolf Steiner com idades entre nove e dez anos. Inicialmente matriculados em classes distintas 

do terceiro ano, eles apresentaram em seu percurso escolar dificuldades de aprendizagem 

detectadas já no início da escolarização que abarcavam a leitura, a escrita e a matemática. Os 

alunos foram selecionados em conjunto com os professores de classe e a coordenação do Ensino 

Fundamental da escola. 
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Os pais e respectivos professores de classe dos alunos foram entrevistados visando incluir 

no trabalho a percepção que a família e os docentes tiveram do desenvolvimento das crianças em 

relação ao aprendizado.  

Procedimentos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo para avaliação e cadastrado no Sistema Plataforma Brasil em conformidade com a 

Resolução 466/12. O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa em 07/09/2017 (nº do 

parecer 2.263.753). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Termo de Assentimento.  

Materiais e métodos 

A pesquisa se estruturou a partir do estudo de caso de dois alunos de Ensino Fundamental 

da Escola Waldorf Rudolf Steiner, localizada na cidade de São Paulo. Para tanto se contou com a 

autorização por parte do Núcleo de Direção da escola, dos professores e pais das crianças 

participantes. 

Os alunos foram atendidos pela pesquisadora que trabalha na escola com frequência de 

uma vez por semana, combinada previamente com os pais e professores responsáveis entre abril 

de 2018 e outubro de 2019. As intervenções ocorreram na própria instituição de ensino, na sala 

utilizada pelo Apoio Pedagógico, tiveram duração de 45 minutos e foram registradas por escrito 

em diário de campo após cada encontro. Os trabalhos realizados pelas crianças foram fotografados. 

O espaço no qual ocorreram as intervenções possui uma grande mesa com cadeiras ao 

redor, uma estante com diversos materiais à mostra e, em um canto, um tapete de lã de carneiro e 

muitas almofadas. Diversos trabalhos dos alunos atendidos pelo Apoio Pedagógico estão expostos 

na parede e em uma bancada da sala. Durante os encontros as crianças tiveram a sua disposição 

diversos materiais: livros de histórias, lápis, gizes de cera, tinta, argila, palitos de sorvete, papeis 

de vários tipos etc. As atividades foram de livre escolha, cabendo à terapeuta ocupacional facilitar 

o uso do espaço e do material para a realização dos projetos individuais. 

O material coletado foi agrupado e analisado. Também foram utilizados na pesquisa outros 

tipos de registro, tais como atas de reuniões com pais, registros de conselhos de classe, boletins 
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escolares e entrevistas abertas com os professores e pais. As entrevistas foram marcadas ao longo 

do processo de intervenção com o objetivo de incluir na pesquisa a percepção que familiares e 

docentes tiveram do desenvolvimento dos alunos e ocorreram em três momentos distintos: no 

início, no meio e no encerramento da coleta de dados. Elas foram transcritas e os trechos mais 

significativos utilizados na apresentação e discussão dos casos. 

Análise de dados 

Os dados obtidos foram organizados na apresentação dos dois casos e descrevem o percurso 

dos alunos em seus encontros com a terapeuta ocupacional. Incluem também marcos importantes 

da vida escolar e familiar segundo os relatos das próprias crianças e dos dados coletados nas 

entrevistas. Essa articulação entre os acontecimentos vividos dentro e fora da sala do Apoio 

Pedagógico permitem observar a evolução das crianças em relação ao aprendizado. Os dados 

apresentados nos estudos de caso foram discutidos sob uma perspectiva psicodinâmica utilizando 

como base principalmente as contribuições de Milner, Winnicott, Brun e Guinard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

SEÇÃO 2 - A PEDAGOGIA WALDORF 

 Em 2019 a Pedagogia Waldorf celebrou 100 anos de existência, contando nesse momento 

com mais de 1.000 escolas ao redor do mundo. Segundo a Federação de Escolas Waldorf do Brasil 

(FEWB) em junho de 2019, o país contava com 191 jardins de infância, 51 escolas que vão até o 

5°ano (Fundamental I), 17 até o 8° ano (Fundamental II) e 14 que seguem até o final do ensino 

médio, contabilizando um total de 273 escolas que atuam a partir dessa proposta pedagógica. Em 

2020, 88 destas escolas estavam filiadas a FEWB e se distribuíam por 16 estados brasileiros 

(FEWB, 2020). 

 Criada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), a proposta pedagógica Waldorf 

difundiu-se amplamente ao redor do mundo, principalmente nas últimas décadas. Apesar disso, o 

pensamento de Steiner ainda permanece fora das discussões e espaços acadêmicos relacionados à 

educação (SCHIEREN, 2011). Parte dessa situação pode ser atribuída à sua vinculação com a 

Sociedade Teosófica alemã no início do séc. XX e à Sociedade Antroposófica, de 1913 até o fim 

de sua vida. 

Embora sua obra tenha ficado à margem da academia, tanto no que diz respeito a suas 

contribuições filosóficas quanto educacionais, Steiner considerava que a Antroposofia não se 

opunha à corrente científica, mas pretendia trabalhar na ampliação deste conhecimento, 

expandindo a visão de ser humano predominante no início do séc. XX decorrente de uma 

abordagem reducionista. 

Essa pesquisa antroposófica não quer, em nenhum de seus passos, negar o treinamento 

rigorosamente exato feito pelo atual modo científico-intelectualista de pensar. Mas ao mesmo 

tempo ela quer demonstrar como esse modo de pensar pode ser ainda mais desenvolvido (...) e 

como se pode ingressar no mundo supra-sensorial para, desta maneira surgir um verdadeiro 

conhecimento do ser humano. (STEINER, 2008a, p. 47) 

Jost Schieren (2011) constata que, apesar da ampla difusão de suas iniciativas práticas 

(pedagogia Waldorf, medicina antroposófica, agricultura biodinâmica etc.), a Antroposofia, corpo 

de conhecimentos que fundamenta essas atuações, permanece sendo vista pelo meio acadêmico 

como não científica.  
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Desde o início do séc. XXI, a cisão entre as práticas fundamentadas na Antroposofia 

começou ser questionada e iniciou-se uma busca por reconhecimento científico. Muitos cursos de 

formação de professores Waldorf europeus passaram para o ensino superior, o que exigiu a 

adaptação de seus currículos e metodologia de ensino. O movimento favoreceu discussões abertas 

sobre os conteúdos antroposóficos e seu status científico. Um reflexo desse impulso pode ser 

observado no Brasil com a fundação da Faculdade Rudolf Steiner, em 2018. A instituição conta 

hoje com um curso de graduação em pedagogia e várias especializações em pedagogia Waldorf e 

artes reconhecidas pelo Ministério da Educação brasileiro. 

 A migração de várias formações antroposóficas para o ensino superior, foi seguida pelo 

aparecimento de muitos livros e artigos científicos europeus discutindo a Antroposofia sob um 

olhar crítico. Nesse contexto, Schieren (2011) levanta dois tipos de problemas enfrentados por essa 

perspectiva na tentativa de encontrar um espaço no âmbito acadêmico. O primeiro, já citado acima, 

diz respeito às obras esotéricas de Rudolf Steiner. O segundo se relaciona à maneira como esses 

conteúdos foram interpretados, apresentados e disseminados nas formações de professores 

Waldorf, no Brasil e em outros países. 

 Em relação ao primeiro ponto, o esoterismo, a questão principal gira em torno da noção de 

conhecimento “suprassensorial”, inaceitável para os atuais paradigmas científicos. Outro ponto diz 

respeito à fundamentação filosófica da obra de Steiner, de cunho essencialista, perspectiva 

rejeitada pela epistemologia contemporânea. Apesar de seu pensamento não poder ser identificado 

completamente com a corrente idealista, sua obra é difícil de posicionar na atualidade. O próprio 

Steiner, em sua autobiografia, teria reconhecido as dificuldades em criar um caminho científico 

para a Antroposofia. Para Schieren (2011), o atual desafio das formações antroposóficas é 

justamente desenvolver a posição realista e essencialista de Steiner em termos de uma 

epistemologia científica. 

 O segundo ponto levantado por Schieren (2011) diz respeito à maneira através da qual os 

conteúdos da Antroposofia foram, e ainda são, trabalhados em muitas iniciativas antroposóficas, 

de caráter prático ou em formações profissionais: 
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Essa falta de consciência do necessário distanciamento racional em relação as afirmações de 

Rudolf Steiner não é a origem da antroposofia ser vista como não-científica, é o que efetivamente 

a torna não-científica. (SCHIEREN, 2011, p. 92, tradução nossa, itálicos no original)1. 

 Várias dessas questões têm sido discutidas atualmente em encontros regulares pelos 

dirigentes das formações de professores Waldorf no International Network for Academic Steiner 

Teacher Education (INASTE), criado em 2011. O grupo é composto por instituições que possuem 

cursos antroposóficos em nível superior. Atualmente, o INASTE conta com representantes da 

Alemanha, Bélgica, França, Suécia, Noruega, Canadá, Polônia, Países Baixos, Hungria Suíça, 

Nova Zelândia, Israel, Taiwan e Brasil (INASTE, 2021).  

A obra de Rudolf Steiner abarca contribuições nos mais diversos campos (filosófico, 

teológico, educacional, médico, artístico etc.). Sua obra completa (Gesamtausgabe ou GA) é 

composta de 354 volumes, dos quais 28 são livros, 9, ensaios e 8 dizem respeito a trabalhos escritos 

publicados postumamente. O restante consiste em edições organizadas a partir de transcrições 

estenografadas de palestras realizadas ao longo de sua vida e organizadas posteriormente para 

publicação (LINDENBERG, 2012).  

No caso específico de suas contribuições para o âmbito educacional, há apenas um livro, A 

educação da criança segundo a Ciência Espiritual (1996), publicado em 1907. O material que 

embasa a pedagogia Waldorf encontra-se nas publicações de suas palestras sobre o tema e guardam 

o caráter de comunicações orais. Em muitas delas Steiner faz referência à conceitos desenvolvidos 

em suas obras filosóficas ou especificamente antroposóficas pressupondo o conhecimento prévio 

de seu público. Uma leitura contemporânea, sem o contexto adequado, pode dar margem a muitos 

mal-entendidos. A situação representa um desafio para as formações de professores Waldorf. 

Embora na Europa a pedagogia Waldorf já conte com um volume significativo de obras 

secundárias, pouco desse material encontra-se disponível em português. 

 

1 “This lack of awarenness of the rational detachment necessary in relation to the utterances of Rudolf Steiner is not 

the source os antroposophy’s being regarded as unscientific, it is what actually makes it unscientific.” (SCHIEREN, 
2011, p. 92, itálicos no original) 
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Tendo apresentado os problemas relativos à fundamentação da pedagogia Waldorf, 

pretendo a seguir, apresentar de forma sintética algumas contribuições fundamentais para a 

compreensão de sua proposta pedagógica2.  

As contribuições de Goethe e Schiller 

 O poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) foi uma das influências mais 

marcantes na elaboração da obra filosófica de Rudolf Steiner e, posteriormente, na estruturação de 

sua proposta pedagógica. 

 O contato com a obra científica de Goethe se deu quando Steiner ainda era estudante da 

Escola Politécnica de Viena, através de seu professor de literatura alemã Karl Julius Schöer, em 

1882. Este indicou seu nome como editor da obra científica do escritor para uma publicação que 

estava sendo organizada em torno de grandes nomes da literatura germânica, intitulada “Literatura 

Nacional Alemã”. A realização desta enorme tarefa, que abarcava um volume considerável de 

material de pesquisa, levou cerca de treze anos para ser finalizada (1884 -1897) e influenciou 

fortemente a visão de mundo de Steiner e suas concepções filosóficas e epistemológicas. 

(LINDENBERG, 2012).  

A mentalidade que reinava nas Ciências Naturais, desde o começo de sua grande influência sobre 

a civilização do século XIX, parecia-me imprópria para um entendimento do que Goethe 

almejava em relação ao conhecimento da natureza e, até certo grau, também havia alcançado. 

Eu via em Goethe uma personalidade que, devido à maneira especialmente espiritualizada pela 

qual relacionara o homem com o mundo, era também capaz de integrar corretamente o 

conhecimento da natureza à totalidade da atividade criadora do homem. A mentalidade da época 

em que eu nascera só me parecia apropriada para desenvolver idéias acerca da natureza 

inanimada. Eu a considerava impotente para aproximar-se da natureza viva com as forças 

cognitivas. (STEINER, 2006, p. 99) 

 
2 Uma análise mais profunda sobre a obra filosófica de Rudolf Steiner e os principais autores a influenciá-la pode ser 

encontrada na tese de doutorado de Jonas Bach, “A pedagogia Waldorf como educação para a liberdade: reflexões 
sobre um possível diálogo entre Paulo Freire e Rudolf Steiner”, Universidade Federal do Paraná. 2012. 
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O impacto da obra de Goethe no pensamento de Steiner foi muito extenso. Para os 

propósitos deste capítulo destacaremos alguns dos aspectos mais relevantes de sua contribuição 

para a estruturação da pedagogia Waldorf. 

 Goethe (2012) definiu a si próprio como empirista. Partindo da observação dos fenômenos, 

tentava manter diante deles uma postura receptiva e aberta. Seu empenho era por criar uma relação 

“íntima” com o objeto de conhecimento e por estabelecer conexões entre seus distintos aspectos 

em busca de suas leis intrínsecas. Para tanto, realizava diversos experimentos em diferentes 

contextos. Sua pergunta não se dirigia às causas, e sim às condições de aparecimento do fenômeno.  

Para Goethe, aparência e essência estão intrinsicamente ligadas, atuando reciprocamente. 

Também para Steiner, matéria e espírito são indissociáveis, sendo que o desenvolvimento do 

indivíduo deve ser visto como fruto da interrelação entre diferentes aspectos: físico, vital, 

relacional e individual. 

Como vimos na citação acima, outro ponto comum entre os autores diz respeito à posição 

crítica que adotaram em relação a abordagem dos seres vivos a partir de um método científico 

derivado das ciências exatas. Uma das tarefas do cientista consistiria, justamente, em encontrar o 

método apropriado às características de seu objeto, que permita o estabelecimento de uma relação 

íntima com o fenômeno a ser estudado. No decorrer da pesquisa, sujeito e objeto se modificam 

mutuamente. Fazer ciência, para Goethe (e para Steiner) implica um caminho de 

autodesenvolvimento no qual as capacidades de observação podem ser intensificadas e novas 

habilidades são descobertas. 

Apesar de ter realizado pesquisas em diversos campos (anatomia, mineralogia, física etc.) 

foi no estudo da botânica que Goethe desenvolveu seu famoso conceito de metamorfose: “(...) 

tomamos conhecimento das leis da transmutação, segundo as quais a natureza produz uma parte 

por meio da outra e apresenta as mais distintas figuras mediante a modificação de um único órgão.” 

(GOETHE, 2019, p. 35).  

O conceito de metamorfose será utilizado por Steiner em sua descrição da natureza humana 

e de seu desenvolvimento, tanto no que diz respeito aos aspectos físicos quanto aos psíquicos. 

Entre os conceitos que Goethe desenvolveu a partir de suas pesquisas científicas e que foram 

posteriormente utilizados por Rudolf Steiner estão o de polaridade e intensificação (Steigerung). 
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A fenomenologia goethiana assume o paradoxo da inclusão dos dois opostos como uma maneira 

de expressão intrínseca da natureza e associa a intensificação como a intermediação entre ambos. 

Todo e qualquer fenômeno, em sua totalidade é expressão de opostos complementares, a 

intensificação é a transição do fenômeno entre opostos. (BACH, 2017, p. 122) 

 Encontramos um exemplo de pares opostos complementares na luz e na escuridão, as cores 

são vistas por Goethe como a transição entre elas (GOETHE, 2013). Veremos mais adiante como 

estes conceitos aparecem na configuração da natureza humana tal como concebida por Steiner, 

sobre a qual se baseia sua proposta pedagógica. 

A abordagem goethiana da ciência foi levada por Rudolf Steiner ao campo das ciências 

humanas, permeando inicialmente suas obras filosóficas e, posteriormente, suas contribuições 

educacionais. Ela embasa a teoria de conhecimento elaborada pelo autor e exposta em seu livro A 

Filosofia da Liberdade (2000), publicado em 1894.  

Para Steiner, o conhecimento se dá a partir de duas polaridades envolvidas na apropriação 

da realidade: a percepção (vinculada ao espaço e tempo do sujeito) e o conceito (pertencente ao 

âmbito universal). Cada sujeito individualiza o conceito universal a partir de suas próprias 

experiências e referências em uma representação mental (conceito individualizado). Através da 

linguagem, conceitos e percepções se tornam manifestos. Em sintonia com a concepção goethiana 

de natureza, Steiner afirma: 

As leis da natureza excogitadas pela mente humana não são uma invenção que se acrescenta à 

natureza, mas sim a própria essência desta, e a mente é apenas o palco em que a natureza deixa 

que apareçam os segredos de sua atuação. O que observamos nas coisas é apenas uma parte 

destas. A outra vem à tona em nossa mente quando enfrentamos os objetos. São os mesmos 

objetos que nos falam de fora e de dentro de nós. Captamos a realidade plena quando unimos a 

linguagem exterior com aquela do nosso interior. (STEINER, 1984, p. 186) 

A realidade só está completa quando percepção e conceito se encontram através do pensar 

humano. (STEINER, 2000). “Nem a observação nem o pensamento permitem ao homem, 

enquanto unilaterais, conhecer a realidade. Esta não existe como algo pronto no mundo objetivo, 

mas é produzida pela mente humana no contato com as coisas.” (STEINER, 1984). 

No campo pedagógico, esta maneira de compreender o processo de conhecimento 

influencia a forma como as aulas são estruturadas, apelando primeiramente às experiências diretas 
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dos alunos com os conteúdos, para posterior elaboração própria dos conceitos correspondentes. O 

impacto da obra científica de Goethe pode ser percebido na concepção de ser humano, elaborada 

posteriormente por Steiner, e também permeia fortemente a forma como as ciências naturais são 

ministradas na escola. 

Outra influência importante na elaboração da pedagogia Waldorf é a obra de Friedrich 

Schiller (1759-18050), A educação estética do homem (1995). Embora seja menos mencionado 

por Steiner, seu impacto pode ser sentido ao longo de toda sua obra e permeia a concepção 

steireniana de ser humano. 

Assim como ocorrera com a obra científica de Goethe, Steiner leu A educação estética do 

homem (1995) em sua época de estudante, em Viena. Suas impressões a respeito estão registradas 

em sua autobiografia, Minha vida (2006).  

Eu recebi um forte incentivo mediante a leitura das ‘Cartas sobre a educação estética do homem’ 

de Schiller. A indicação de que a consciência humana como que oscilaria entre vários estados 

tinha uma ligação com a imagem que eu formara da atividade e da trama interiores da alma 

humana. (STEINER, 2006, p. 68) 

 Em seu livro, publicado originalmente em 1794, Schiller descreve dois impulsos existentes 

no ser humano. O primeiro, que ele chamou de “impulso sensível”, diz respeito à existência 

material e às percepções sensoriais que nos colocam em contato com o mundo. O segundo impulso, 

“formal”, diz respeito à razão, ao pensamento, por meio do qual o ser humano busca trazer ordem 

ao caos inicial das impressões sensoriais. Essas duas tendências opostas, unilateralmente, 

tenderiam a atuar de maneira a constranger o indivíduo, ora num excesso de entrega ao mundo, 

ora em uma perda de espontaneidade e enrijecimento pelo predomínio da racionalidade. Apesar 

de polares, ambos princípios atuam reciprocamente, enriquecendo a experiência humana: 

Quanto mais facetada se cultiva a receptividade, quanto mais móvel é, quanto mais superfície 

oferece aos fenômenos, tanto mais mundo o homem capta, tanto mais disposições ele desenvolve 

em si; quanto mais força e profundeza ganha sua personalidade, quanto mais liberdade ganha sua 

razão, tanto mais mundo o homem concebe, tanto mais forma cria fora de si. (SCHILLER, 1995, 

p. 72, itálicos no original) 

 O autor descreve um terceiro impulso, denominado “impulso lúdico” ou “estético” que 

abarca os dois anteriores. Ele está relacionado com a capacidade humana de abarcar a beleza e a 
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experiência lúdica, nas quais é possível experimentar estados nos quais não nos sentimos 

determinados nem subjetivamente, nem objetivamente. Esse estado intermediário está, segundo o 

autor, entre matéria e forma, entre atividade e passividade. Apenas no impulso lúdico o ser humano 

se expressa plenamente. 

 Na criança, o impulso sensível surge primeiro, sendo seguido pelo impulso formal. Para 

Schiller (1995), quando ambos começam a atuar reciprocamente, surge a possibilidade da 

liberdade.  

Esta disposição intermediária, em que a mente não é constrangida nem física nem moralmente, 

embora seja ativa dos dois modos, merece o privilégio de ser chamada de disposição livre, e se 

chamarmos físico o estado de determinação sensível, e lógico e moral o de determinação 

racional, devemos chamar de estético o estado de determinabilidade real e ativa. (SCHILLER, 

1995, p. 107, itálicos no original) 

 Da mesma forma como é possível pensar uma educação que vise a saúde, a cognição e a 

moral, Schiller (1995) propõe uma educação que vise a beleza. 

No plano filosófico, a obra de Schiller influencia a concepção steireniana de liberdade. 

Também se expressará mais tarde na importância conferida na metodologia de ensino Waldorf à 

abordagem estética dos conteúdos e na presença marcante das artes plásticas e musicais em seu 

currículo. Segundo Amrine (2019): “(...) a pedagogia Waldorf se esforça para realizar a visão de 

Schiller de uma educação que é totalmente humana porque é primeiro, e acima de tudo, uma 

educação estética.” (p. 58, itálicos no original)3 

Como vimos acima, a ênfase está em permitir que as crianças vivenciem sensorial e 

motoramente os conteúdos, se vinculem a eles afetivamente, para, posteriormente, elaborarem 

conceitos a partir de uma atividade própria, apoiados em suas experiências, ao invés de recebê-los 

prontos. A individualização dos conteúdos abarca uma série de atividades concretas, mobilizando 

também a vontade dos alunos. 

 
3  “(...) Waldorf pedagogy strives to realize Schiller’s vision of an education that is fully human because it is 

first and foremost an aesthetic education.” (AMRINE, 2019, p. 58, itálicos no original) 
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Uma concepção ampliada de ser humano  

 Em seu livro Teosofia (2004), Steiner apresenta a visão ampliada do ser humano oriunda 

de suas pesquisas. O autor descreve como o indivíduo se relaciona com o mundo de três formas 

distintas: por meio dos órgãos de percepção o ser humano se abre para o mundo exterior, reage 

interiormente a esses conteúdos na forma de sentimentos de prazer ou desprazer e, por fim, pode 

elaborar as experiências através dos pensamentos, extraindo delas suas regularidades e leis. Pela 

ação, o ser humano modifica a realidade externa, modificando simultaneamente a si mesmo. A 

partir dessas três dimensões da experiência humana, Steiner destaca os conceitos de corpo 

(vinculado às percepções sensoriais), alma (espaço interior onde elas são elaboradas) e espírito 

(elemento ligado à cognição).  

O homem é, assim, cidadão de três mundos. Por meio de seu corpo, pertence ao mundo que ele 

percebe com esse mesmo corpo; por meio de sua alma, edifica para si seu próprio mundo; por 

meio de seu espírito se lhe manifesta um mundo elevado acima dos outros dois. (STEINER, 

2004, p. 29) 

Na alma correm as sensações, sentimentos e a vontade, relacionados às percepções e 

experiências do indivíduo. Desta forma, o corpo físico constitui a base da atividade da alma. A 

elaboração das percepções, externas e internas, e o esforço por introduzir coerência na existência 

são atividades realizadas pelo espírito humano. O “eu”, a consciência de si, é a manifestação na 

alma, desse elemento espiritual. O “eu”, tem na alma humana o ponto de apoio para sua atuação. 

A alma, por sua vez, encontra-se tensionada entre as necessidades do corpo e do espírito, gerando 

um movimento interior permanente. 

Em sua descrição do ser humano, Steiner relaciona suas partes constituintes como os 

diferentes reinos da Natureza. O elemento corpóreo é constituído por substâncias afins ao reino 

mineral e diz respeito apenas a “forma”, capaz de ser percebida pelos sentidos. Para sua 

estruturação não bastam apenas as substâncias químicas. Ele é formado e atravessado por 

processos orgânicos, de crescimento e reprodução semelhantes aos do reino vegetal. Esse 

elemento, não perceptível diretamente pelos sentidos, mas que possui um papel fundamental na 

manutenção da vida, recebe o nome de corpo etérico ou corpo vital. Pode-se constatar que, assim 

como os animais, o indivíduo é capaz perceber seu entorno e de estruturar o mundo interno através 

de suas experiências. O elemento que viabiliza essas experiências é o chamado por Steiner de 
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corpo astral. Por fim, o componente espiritual descrito acima, o “eu”, é o elemento distintivo do 

ser humano, atuando no mundo através do corpo e da alma, constituindo um centro para esta 

última. O “eu” diz respeito ao elemento puramente individual.  

Segundo Steiner (2004), os corpos, físico e etérico são herdados dos antepassados, porém, 

o corpo astral e eu são o resultado de sucessivas vidas terrestres e dizem respeito a individualidade 

propriamente dita.  

Os termos corpo físico, corpo etérico e corpo astral eram utilizados pela Sociedade 

Teosófica na época em que Steiner escreveu a Teosofia (2004) e continuaram a ser a utilizados 

mesmo após seu afastamento do movimento teosófico. Em seu livro, Steiner segue diferenciando 

elementos mais sutis da constituição do ser humano. Para os propósitos deste capítulo 

consideramos que os elementos acima mencionados são suficientes para a compreensão de sua 

proposta pedagógica. 

Três anos depois da publicação da Teosofia (2004), em 1907, Rudolf Steiner reuniu em um 

livro intitulado A educação da criança segundo a Ciência Espiritual (1996), o conteúdo de várias 

palestras proferidas sobre o tema da educação. A publicação apresenta sua concepção ampliada de 

ser humano, abarcando os aspectos físicos, psíquicos (ou anímicos) e espirituais. Sua proposta 

parte da observação da criança e de seu desenvolvimento para a elaboração de uma pedagogia 

coerente com as necessidades infantis que visa o ser humano de forma integral.  

Os aspectos constitutivos do ser humano, corpo físico, etérico, astral e “eu”, se relacionam 

e desenvolvem de forma distinta, em períodos com a duração aproximada de sete anos, os setênios 

(STEINER, 1996, 1997). Essas mudanças se expressam nas diferentes habilidades e aquisições 

que se manifestam ao longo da infância e juventude e abarcam as dimensões física, afetiva, 

cognitiva e social. Embora exista para Steiner um elemento inato a esse processo, as conquistas só 

podem ocorrer adequadamente no encontro com um meio favorável e se as crianças receberem as 

experiências e conteúdos no momento apropriado. 

Steiner aponta como marcas visíveis de uma primeira maturação do corpo etérico ou vital 

a troca dos dentes, que ocorre ao redor dos sete anos. O início da puberdade marca a maturação do 

corpo astral e o “eu” passa a atuar como centro da vida da alma ao redor dos vinte e um anos de 

idade. 
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A partir dessa perspectiva muito original do desenvolvimento humano, Steiner afirma que 

o papel da educação é o de harmonizar os elementos anímicos-espirituais (corpo astral e eu) aos 

elementos corporais (corpo físico e etérico) a fim de que eles possam se tornar instrumentos 

adequados para a atuação da individualidade na Terra. 

A proposta pedagógica 

“(...) não fundaremos uma escola filosófica. Uma escola artístico-educativa é o que estaremos esforçando-nos por 

fundar com a Escola Waldorf.” (STEINER, 1988, p. 18) 

A oportunidade de colocar em prática, no campo educacional, essa proposta pedagógica 

ocorreu com a inauguração da escola Waldorf de Stuttgart (Alemanha), no dia 07 de setembro de 

1919. A escola foi inicialmente concebida para os filhos dos trabalhadores da fábrica de cigarros 

Waldorf-Astoria. No início estes representavam três terços dos alunos, os demais eram filhos de 

pessoas ligadas ao movimento antroposófico e crianças que viviam nas proximidades.  

A fundação da escola está ligada ao contexto do pós-guerra europeu, em sinergia com 

muitos movimentos de reformas educacionais e sociais da época. Para o autor, uma verdadeira 

mudança social só poderia ocorrer vinculada a uma nova forma de educar, a uma proposta 

pedagógica que se apoiasse em uma compreensão profunda da natureza humana. 

“Não se tratava, portanto de simplesmente realizar um ideal na Escola Waldorf – como 

também não se trata hoje -, mas de educar a criança de forma que possa sempre se relacionar com 

a vida contemporânea, com a ordem social contemporânea.” (STEINER, 2018, p. 112) 

Os professores convidados a assumir as primeiras classes passaram por um curso de duas 

semanas oferecido por Rudolf Steiner. Na parte da manhã, o conteúdo das palestras abarcava as 

características físicas, psíquicas e espirituais da criança a ser educada (STEINER, 1988). No 

período da tarde, eram discutidos aspectos didáticos e metodológicos do ensino, baseados nessa 

concepção de ser humano (STEINER, 2003, 1997).  

Durante os encontros, Steiner expôs aos futuros professores os princípios de uma psicologia 

baseada no conhecimento antroposófico que deveria servir como base para a atuação pedagógica. 

Segundo o autor, a alma humana oscila entre momentos de entrega e fusão ao mundo circundante 

e momentos de retraimento e separação do mesmo. A possibilidade de gerar conceitos e 



34 
 

representações sobre o mundo pressupõe a vivência de separação, denominada por Steiner de 

“antipatia”, enquanto percepção e vontade carregam em si a característica de união, de fusão com 

o mundo, a “simpatia”. O pensar e a vontade constituem polos opostos, enquanto o sentir, o mundo 

dos sentimentos e dos afetos, se exprime em uma oscilação permanente entre as vivências de 

simpatia e antipatia. Aqui reencontramos a concepção goethiana de pares opostos complementares 

e de uma transição entre eles, desta vez aplicada à alma humana. 

Steiner relaciona as três atividades da alma, pensar, sentir e querer a diferentes estados de 

consciência. No primeiro predomina a consciência de vigília, no mundo dos sentimentos, uma 

consciência onírica, semiconsciente, e por último, no querer, impera a inconsciência (STEINER, 

1988). 

Essas polaridades anímicas, tendo o elemento afetivo como termo médio, encontram sua 

expressão na própria estruturação do corpo humano. Cabeça e membros são vistos como 

representantes respectivamente das atividades de pensar e do querer (vontade), o tórax é 

relacionado ao sentir. Partindo da observação dos aspectos funcionais do organismo humano, 

Steiner também distingue três partes: sistema neurossensorial (sistema nervoso e dos órgãos de 

percepção), rítmico (sistemas respiratório e circulatório) e metabólico-motor (sistema digestivo e 

membros). O autor ressalta que as divisões são esquemáticas. Na realidade, tanto no âmbito 

anímico, quanto no corporal, as diferentes partes atuam conjuntamente.  

Esse conhecimento sobre a estruturação corporal, funcional e anímica do ser humano é uma 

base importante para a prática pedagógica Waldorf. Existe uma relação recíproca entre os 

elementos corporais e os anímicos, principalmente nos primeiros anos escolares, que deve ser 

levada em conta pelo professor na estruturação do ensino. Os professores devem conhecer a 

existência de um grupo de experiências mais vinculado aos processos ligados à cognição (antipatia, 

memória e conceito) e outro à vontade, ao querer (simpatia, fantasia, imaginação). Ambos os polos 

devem ser mobilizados conscientemente na atividade pedagógica de maneira a trazer um equilíbrio 

entre as diversas atividades propostas e a abarcar a criança integralmente. 

As descrições sobre o ser humano e seu desenvolvimento realizadas por Steiner durante o 

curso inicial podem ser vistas como parâmetros gerais a partir dos quais as crianças são abordadas 
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por seus professores em suas respectivas classes. Apesar disso, a ideia de respeito às características 

de cada individualidade predomina nessa concepção pedagógica.  

É nesse contexto que o autor fala sobre a necessidade do desenvolvimento de uma relação 

íntima entre professores e alunos, construída a partir de real conhecimento das crianças: 

Quando nos acostumarmos a entender as crianças psicologicamente, iremos lentamente 

encontrar uma relação com elas que resulta puramente da nossa atividade. Essa compreensão das 

crianças não permanecerá como mero reconhecimento, mas se tornará outra relação se vocês 

realmente tentarem entendê-las. Existe ainda muito que precisamos alcançar na criação de um 

relacionamento adequado com as crianças. (STEINER, 1998, p. 106, tradução nossa)4 

 O desafio consiste em não estabelecer metas exteriores para os alunos, mas tentar 

compreender como eles estão constituídos psicologicamente e o que podem alcançar a partir de 

suas habilidades e características individuais. Porém, esse conhecimento sutil das crianças e jovens 

só pode ser alcançado, segundo o autor, através de intenso estudo. 

Para que o professor possa corresponder às necessidades de seus alunos é preciso o cultivo 

de suas capacidades de observação e de autotransformação. Steiner também descreveu as 

características que os futuros professores Waldorf deveriam tentar desenvolver: não deveriam 

“azedar”, deveriam manter sua capacidade de fantasia sempre viva e cultivarem coragem e 

responsabilidade em relação à verdade. “Necessidade de fantasia, sentido de verdade, sentimento 

de responsabilidade – eis as três forças que constituem os nervos da pedagogia.” (STEINER, 1988, 

p. 156). 

Nessa perspectiva, a formação dos professores torna-se uma questão central nas discussões 

sobre a educação. Ela deveria proporcionar aos futuros docentes a compreensão da natureza 

infantil como base para o ensino e habilitá-los a olharem para seus alunos como individualidades 

(STEINER, 2019). 

 
4 When we become accustomed to understanding the children psychologically, we will slowly find a relationship to 

them that results purely from our activity. That understanding of the children will not remain as mere recognition but 
will become another relationship if you really try to understand them. There still much we need to catch up on in 
creating a proper relationship to the children. (STEINER, 1998, p. 106) 
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Steiner assumiu a direção da primeira escola Waldorf, participou de muitas reuniões com 

seu primeiro colegiado e, nos anos seguintes, proferiu muitas palestras sobre a pedagogia Waldorf 

em diversos países da Europa, antes de seu falecimento, em março de 1925. Durante os encontros 

regulares com os primeiros docentes da escola Waldorf eram discutidos os princípios gerais da 

proposta pedagógica, ficando a cargo dos professores o desenvolvimento criativo de modelos de 

atuação (STEINER, 1998). 

As reuniões de professores se constituíram como um lugar de troca de experiências, 

discussões de casos específicos e formação continuada, tornando-se um centro em torno do qual 

se articulava a atividade pedagógica. Por outro lado, eram promovidos encontros regulares com os 

pais dos alunos, com o intuito de estreitar os laços entre a escola e as famílias (STEINER, 2014). 

Essa configuração da vida social da instituição permanece como um modelo a ser seguido pelas 

escolas Waldorf contemporâneas. 

Em síntese, é possível afirmar que a pedagogia Waldorf se propõe a: abordar o ensino a 

partir de uma compreensão do desenvolvimento humano, oferecer às crianças conteúdos que 

possam conduzi-las ao mundo real, evitar a especialização excessiva, cultivar uma compreensão 

viva da natureza e oferecer aos alunos uma visão ampla da história. Por último, na escola Waldorf 

a gestão é assumida por seus professores. (LINDENBERG, 2012). 

Metodologia, didática e currículo da pedagogia Waldorf 

Para alcançar seu objetivo, uma educação integral do ser humano, a pedagogia Waldorf 

considera que o ensino deve respeitar as características próprias de cada período de 

desenvolvimento. Como vimos acima, Steiner divide esses períodos em três grandes blocos com 

aproximadamente sete anos de duração (setênios). O primeiro vai do nascimento até a troca dos 

dentes, ao redor dos sete anos, o segundo se estende até catorze, quinze anos. O último período 

abarca o início da adolescência até os vinte e um anos (STEINER, 1988). A compreensão das 

características e necessidades próprias de cada faixa etária pauta a escolha dos conteúdos 

(currículo) e a metodologia de ensino a ser empregada. Cada um dos grandes blocos, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio, será configurado de uma maneira própria, respeitando a 

fase pela qual passam as crianças e jovens. Esta abordagem pode ser considerada uma marca 

distintiva da pedagogia Waldorf.  
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Em uma proposta pedagógica que se estrutura em termos curriculares e metodológicos a 

partir das diferentes faixas etárias e das necessidades individuais dos alunos, a reprovação aparece 

como último recurso a ser empregado pela instituição escolar. 

Para uma educação que, conforme expliquei detalhadamente, procede de maneira a ser dado em 

cada idade à criança, exatamente o que corresponde a essa idade, para uma arte educativa desse 

tipo deve tornar-se, pouco a pouco, totalmente inviável reprovar um aluno de qualquer ano 

escolar, pois com isso ele é justamente retirado do andamento do ensino e da educação adequados 

à sua idade. (...) Somente em casos excepcionais pode ocorrer, em nossa escola, de uma criança 

repetir um ano escolar. Nós procuramos fazer de tudo para tratar cada individualidade infantil de 

modo a não necessitarmos dessa repetição de ano. (STEINER, 2014, 224)  

  A mesma preocupação aparece quando a criança é inserida precocemente no Ensino 

Fundamental, surgindo um descompasso entre suas necessidades e os conteúdos e atividades 

propostas para o grupo.  

 Outro diferencial importante da proposta pedagógica de Rudolf Steiner diz respeito ao 

processo avaliativo. Durante o Ensino Fundamental as crianças e jovens não passam por avaliações 

formais. Em algumas escolas as provas escritas são inseridas a partir do 6º ano como um preparo 

para as avaliações a serem realizadas no Ensino Médio. Esse processo responde mais a necessidade 

de preparar os alunos para os processos de avaliação formal aos quais deverão se submeter fora da 

escola que a uma demanda institucional interna. Os boletins dos alunos Waldorf são descritivos. 

Eles contêm um relato de como o aluno vivenciou o ano escolar nas diversas disciplinas, abarcando 

os três âmbitos descritos acima, pensar, sentir e querer. Também indicam objetivos para o ano 

seguinte (STEINER, 2018). 

O primeiro setênio  

Segundo Livegoed (1994) os primeiros sete anos de vida são marcados pelo crescimento e 

amadurecimento do corpo físico, base da relação do indivíduo com o mundo. O processo abarca 

tanto os aspectos motores, sensoriais quanto os relacionais. 

 O primeiro setênio também pode ser dividido em três partes. Do nascimento até os dois 

anos e meio, três anos de idade, a criança aprende a andar, falar e pensar, habilidades relacionadas 

ao início da autoconsciência e de sua inserção no contexto social. O segundo período, vai dos dois 
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anos e meio até os cinco, aproximadamente, e se caracteriza pelo aparecimento da memória e da 

fantasia. Para Steiner, a memória ainda não deve ser cultivada nesse período, mas a fantasia pode 

ser estimulada por meio do brincar livre (STEINER, 2008a). O último terço do primeiro setênio 

se estende até os sete anos de idade caracterizando-se pela troca dos dentes, estiramento dos 

membros (braços e pernas), maior domínio corporal, intensificação da memória e da capacidade 

de planejar e orientar as ações a partir de motivações interiores. No plano social pode-se observar 

uma maior segurança para lidar com as frustrações, com os conflitos próprios da convivência em 

grupo. O desenho infantil também se transforma, ganhando uma organização espacial. 

Todos esses elementos são levados em consideração na transição da Educação Infantil para 

o Ensino Fundamental com o intuito respeitar o tempo próprio de cada criança. A escola deve 

perceber o momento no qual ela está apta para enfrentar os desafios de uma nova fase em sua vida 

escolar, sem perda de sua espontaneidade e autoconfiança. 

A rotina e as atividades da Educação Infantil Waldorf são organizadas de acordo com essa 

compreensão do amadurecimento infantil. Para Steiner (2014), o primeiro setênio não é o período 

da educação formal. As salas de aula estão organizadas de forma a reproduzirem um ambiente 

acolhedor, caseiro, que remeta ao lar. As salas são compostas por crianças de idades variadas, entre 

quatro e sete anos de idade. A interação com colegas de diferentes faixas etárias possibilita uma 

experiência mais rica no plano social. 

A concepção steireniana da primeira infância estrutura o cotidiano dos jardins de infância 

através do incentivo ao brincar livre. As crianças possuem bastante tempo para essa atividade, 

dentro e fora da sala de aula. Para Steiner, a alegria e o prazer são sentimentos geradores de saúde, 

não apenas mental, mas também física.  

Na Educação Infantil Waldorf as crianças pintam, desenham, se ocupam do preparo dos 

alimentos, da manutenção da ordem da classe, fazem jardinagem, ouvem histórias etc.5 As 

atividades propostas para essa idade não são arbitrárias. Os afazeres cotidianos realizados pelos 

 
5 Uma maior compreensão sobre como se estruturam os jardins de infância Waldorf pode ser encontrado na dissertação 
de Paula Cristina Santoro Haddad Levy , “A matriz froebeliana e o nascimento do jardim de infância Waldorf: rupturas 
e continuidades” (Faculdade de Educação da USP, 2019). 
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adultos diante das crianças constituem exemplos a serem imitados de forma espontânea e 

introduzidos livremente no brincar infantil.  

As atividades realizadas pela criança devem se basear diretamente nos afazeres da vida concreta. 

Não podem ser atividades inventadas pela cultura intelectualista dos adultos. No que diz respeito 

ao jardim de infância, a necessidade da criança de imitar a vida é o que realmente importa. 

(STEINER, 2013, p. 35, itálicos no original)  

Do ponto de vista pedagógico, o professor deve estar cônscio de que durante o primeiro 

setênio a criança está aberta para a influência do ambiente e entra em relação com ele a partir dos 

órgãos dos sentidos, pela imitação (STEINER, 2018). Todo o seu meio é passível de ser imitado. 

Aqui o elemento educativo determinante são os exemplos oferecidos pelos adultos. O educador 

deve tornar-se um exemplo digno de ser imitado pela criança.  

No fundo, em nenhuma das fases evolutivas existe alguma outra forma de educação senão a 

autoeducação. Qualquer forma de educação é autoeducação e, de fato, nós, na função de 

professores e educadores, constituímos apenas o ambiente para a criança que se autoeduca. 

(STEINER, 2013, p. 40, itálicos no original) 

Já nesse primeiro período o educador deveria perguntar-se qual a melhor forma de colocar-

se perante a criança pequena de forma a permitir que, mais tarde, ela possa desenvolver a 

consciência da dignidade e da liberdade humana (STEINER, 2008a).  

Ao final do primeiro setênio surgem novas habilidades na criança pré-escolar. 

(...) da mesma maneira como um processo material pode liberar calor que antes era latente, por 

volta dos sete anos de idade são liberadas, no pensar, no sentir e no querer da criança, forças que 

antes estavam dentro do organismo infantil e não atuavam como forças anímicas emancipadas do 

físico. Antes atuavam nos órgãos, eram ligadas aos processos de crescimento e de nutrição. Agora 

se liberam desse vínculo; tornam-se forças anímicas. (STEINER, 2008a, 118) 

Em coerência com a percepção dessas novas habilidades que surgem na criança ao redor 

dos seis anos e meio, sete, na passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental a 

abordagem pedagógica se modifica.  
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O segundo setênio 

No segundo setênio (entre os sete e catorze anos) a criança está apta a deixar-se conduzir 

por uma autoridade amada no processo de aprendizagem. 

(...) antes dos sete anos de idade a criança ainda não consegue perceber a outra pessoa como tal, 

mas como algo a que está ligada tal qual está aos seus braços ou às pernas. Ela ainda não se 

separa do mundo. 

Com a segunda dentição, (...) a criança se separa do outro, e consequentemente, para ela, o outro 

se torna um ser com uma interioridade. (STEINER, 2008a, p. 165) 

O professor não é mais um adulto a ser imitado, é agora reconhecido como uma 

individualidade separada. A imitação preponderante no primeiro setênio é substituída no segundo 

pelo princípio da autoridade amada. Esta autoridade se apoia no sentimento de afeto que o 

professor pode despertar em seus alunos a partir de sua própria atitude interna: 

(...) se o verdadeiro amor for proporcionado, se conseguirmos oferecer à criança o verdadeiro 

amor, então se desenvolverá nela algo diferente da alegria, ou seja, a afeição pelo professor, e a 

criança terá uma outra sensação, que é a seguinte: algumas coisas são difíceis, mas com esse 

professor ou essa professora eu farei até o que for difícil. (STEINER, 1997, p. 72) 

Do ponto de vista metodológico, durante o Ensino Fundamental, os conteúdos não são 

vistos como fins em si mesmos, mas como recursos para o desenvolvimento de faculdades 

humanas (STEINER, 2003). Na visão de Steiner, as crianças possuem distintos talentos e desafios. 

Como vimos acima, a tarefa do professor não é a de simplesmente apresentar diversos conteúdos 

disciplinares, mas, através das experiências oferecidas no contexto escolar, auxiliar os alunos a 

desenvolverem as capacidades que já possuem. Simultaneamente, o educador deve poder antecipar 

os desafios com os quais os alunos se depararão em sua vida adulta, atuando como ponte, 

integrando o passado e o futuro (LINDENBERG, 2012). 

Nesse momento do desenvolvimento infantil, a interpretação do sentido, o cultivo 

intencional da linguagem e das imagens se torna apropriado. Os conteúdos, principalmente nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, são apresentados através de uma linguagem simbólica, ainda 

não por conceitos abstratos. Eles devem apelar também ao sentimento infantil, engajando o 

interesse da criança. 
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Não se trata apenas de uma metáfora quando afirmamos ser possível compreender algo tanto 

com o sentimento e as emoções quanto com o intelecto. Os conceitos são apenas um dentre os 

vários meios que conduzem à compreensão das coisas deste mundo. (STEINER, 1996, p. 35) 

 O currículo Waldorf oferece às crianças e jovens muitas experiências no âmbito das 

narrativas. No primeiro ano escolar são abordados os contos de fadas, no segundo, as fábulas e 

lendas de santos. O terceiro ano é dedicado às histórias do Antigo Testamento, no quarto, as 

crianças entram em contato com os personagens e acontecimentos narrados pela mitologia nórdica. 

O quinto ano aborda as mitologias da Atlântida, Índia, Pérsia, Egito e Grécia. A partir do 6º ano 

escolar são tratadas as biografias de grandes personagens históricos (PASSERINI, 1998). 

 Em todas as disciplinas os conceitos trabalhados devem se manter vivos, flexíveis, 

sofrerem modificações com o tempo, de acordo com a crescente consciência dos alunos. Para que 

isso se torne possível, Steiner recomenda que não se utilizem definições, conceitos rígidos, mas 

caracterizações sobre o tema proposto a partir de diversos pontos de vista (STEINER, 1988, 2004). 

 A abordagem integral proposta pela pedagogia Waldorf confere grande importância para a 

o âmbito afetivo. Como vimos acima, para o autor, a vida emocional é engajada pelas metáforas e 

símbolos. Também pelo cultivo do belo e da sensibilidade artística. Alinhado com a visão de 

Schiller (1995), Steiner vê uma continuidade entre o brincar livre da primeira infância e a prática 

artística no período posterior. 

Quem observar o brincar infantil, verá como a natureza humana se projeta com toda a seriedade 

no manuseio dos objetos do mundo exterior; quando a criança entrar na escola estará em 

condições de conduzir a força, o dom, a capacidade de brincar a se transformar, principalmente, 

na capacidade que a leve a expressar-se na atividade artística de todas as maneiras possíveis, 

onde ainda temos a liberdade da atividade interior; mas, ao mesmo tempo, a pessoa se verá na 

necessidade de lidar com a matéria exterior, como no trabalho. E então veremos como, 

justamente pelo sentido artístico que trazemos para a criança, é bastante possível conduzir a 

educação de tal forma que a alegria na execução artística possa estar ligada à seriedade, e até 

mesmo, que seja ligada à plenitude do caráter o que pode causar alegria e prazer na escola. 

(STEINER, 2008b, p. 31) 

Em coerência com essa concepção, as escolas Waldorf possuem um currículo extenso de 

práticas artísticas que abarcam tanto as artes plásticas, aplicadas (trabalhos manuais, marcenaria, 

tecelagem etc.) e a música. Porém essa abordagem não se restringe a disciplinas artísticas 
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específicas. A proposta é que os professores abarquem de maneira artística os distintos conteúdos 

apresentados aos alunos ao longo de todo o currículo escolar, principalmente durante o Ensino 

Fundamental. O corpo docente deve poder distinguir entre os conhecimentos oriundos de 

convenções culturais, entre as quais Steiner inclui as relativas à leitura e escrita, de outras 

atividades, que exprimem uma necessidade humana geral, como a possibilidade de expressão 

através das artes (STEINER, 2003). 

Outro aspecto característico da pedagogia Waldorf é sua abordagem em relação à memória. 

Nos primeiros anos escolares a criança poderá aprender pela memória, conteúdos que só mais tarde 

compreenderá intelectualmente. 

Para o conhecimento intelectual, devemos recorrer ao que desvenda o sentido: ler, escrever, etc.; 

para a ação volitiva precisamos desenvolver tudo o que não se relaciona com a mera indicação 

do sentido, mas com a captação imediata por parte do homem todo: o elemento artístico. O que 

se situa entre ambos atuará preferencialmente no cultivo do sentimento, sobre o cultivo da 

afetividade. Sobre esse cultivo do sentimento existe uma atuação muito intensa quando a criança 

é colocada na situação de primeiro assimilar algo de forma meramente mnemônica (...) de modo 

que após algum tempo (...) lembre-se novamente disso e só agora compreenda o que assimilou 

antes.” (STEINER, 2003, p. 70, itálico no original). 

 Podemos encontrar um exemplo dessa abordagem na atividade recitativa. Steiner 

recomenda que os professores não abordem o conteúdo de um poema e seu significado de antemão, 

mas façam os alunos primeiro vivenciarem seu elemento rítmico, sua cadência e melodia. 

 Outros conteúdos apresentados aos alunos podem permanecer parcialmente 

compreendidos e serem inclusive esquecidos, podendo ser retomados mais adiante, em anos 

posteriores, ganhando novos sentidos em função da maior maturidade dos alunos. Isso pressupõe 

que os conteúdos tenham sido apresentados de maneira viva, e possam continuar se transformando 

conforme as crianças crescem e expandem sua visão do mundo. A retomada dos temas trabalhados 

em sala só é possível quando o professor de classe permanece o mesmo ao longo dos oito anos do 

Ensino Fundamental, como propõe a pedagogia Waldorf. 

Foi dos mais diversos pontos de vista que procurei expor-lhes a essência e a importância dos 

efeitos anímicos inconscientes e subconscientes; especialmente no campo pedagógico, didático, 

tem grande importância o fato de o homem ser educado em conformidade não só com a sua 

consciência, mas também com seu subconsciente, suas forças anímicas subconscientes e 
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inconscientes. E quem quiser ser um verdadeiro educador e professor já deveria adentrar as 

sutilezas do ente humano. (STEINER, 2003, p. 125) 

 Como estruturar o ensino de maneira que os conteúdos se tornem efetiva propriedade das 

crianças e jovens, levando os aspectos subconscientes e inconscientes em consideração? Para 

Steiner, as experiências vividas pelas crianças e suas representações mentais correspondentes estão 

relacionadas à vida emocional dos alunos. É através do afeto mobilizado pela forma do professor 

apresentar um determinado conteúdo que permite que ele seja lembrado posteriormente.  

Isso é de extrema importância, mesmo se um pouco incômodo para o professor, pois se quiser 

estimular as crianças a acompanharem sentimentalmente o interior das coisas que lhe são 

apresentadas, ele precisa cobrar mais de si em matéria de presença de espírito do que quando 

simplesmente ensina uma matéria mediante exposição ou observação. (STEINER, 2009, p. 17) 

 Esses elementos inconscientes e subconscientes não dizem respeito apenas ao que ocorre 

interiormente com os alunos, mas também com o professor. Para Steiner, o que o docente sentiu 

ou vivenciou na elaboração dos conteúdos escolares, e apresenta diante dos alunos na sala de aula, 

exerce uma profunda influência no ensino (STEINER, apud GIDDENS, 1997, p. 12). 

 Os elementos subconscientes e inconscientes também são levados em consideração na 

estruturação do ensino em “épocas” das diversas matérias no Ensino Fundamental e Médio. As 

“épocas” são períodos de três a cinco semanas nas quais o professor de classe ou especialista (no 

caso do Ensino Médio), desenvolve em profundidade um tema, geralmente na primeira parte da 

manhã. Após o encerramento da época, outra disciplina é lecionada. O objetivo é que os alunos 

concentrem o interesse sobre determinado assunto, que será em seguida esquecido, transformado 

de forma subconsciente e, posteriormente, resgatado pelo professor (STEINER, 2014). 

 Assim como ocorre no Ensino Infantil, Steiner também divide o período dos primeiros oito 

anos do Ensino Fundamental em três blocos distintos, de acordo com as características das crianças 

e jovens (STEINER, 2008a). No primeiro bloco (do primeiro ao terceiro ano escolar), as crianças 

têm entre seis e meio e nove anos de idade. Os conteúdos ministrados durante esse período são: 

escrita, leitura, aritmética, música, desenho e pintura, línguas estrangeiras. 

A proposta de articulação dos conteúdos com uma abordagem artística que mobilize o 

aluno, afetivamente e corporalmente, ganha especial relevância durante a alfabetização no 
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primeiro ano escolar. No início do processo, o professor conta uma história à sua classe através da 

qual apresenta uma imagem relacionada à letra que será ensinada. A história permite engajar 

emocionalmente as crianças. Em seguida o professor faz o desenho dessa imagem a partir do qual 

ele extrai a letra. Por exemplo, da forma de várias montanhas, extrai a letra “M”, a qual ele vincula 

o fonema correspondente. A apresentação das letras utiliza o método fônico, relacionando o som 

à letra. 

Reproduzindo o percurso realizado pela humanidade no desenvolvimento da linguagem 

escrita, a criança parte do desenho da letra em direção à escrita da palavra. “Primeiro ensinar a 

escrita de maneira artística, depois passar a leitura do texto escrito e, por último gradualmente, já 

que precisa ser feito, à leitura do texto impresso.” (STEINER, 2008a, p. 163). 

Nesta proposta pedagógica se alternam o método analítico, da frase à palavra, utilizado na 

perspectiva construtivista, com o método sintético, da palavra à frase, usado na alfabetização 

tradicional (FLORY, 2019). Nesse momento inicial, as crianças têm muitas oportunidades de 

vivenciar as letras a partir de diversas experiências sensório-motoras, escrevendo na areia, na água, 

modelando em argila etc. 

 No primeiro ano escolar os alunos aprendem as letras maiúsculas, no segundo as 

minúsculas e no terceiro, a letra cursiva. A correção ortográfica só começa na escola Waldorf 

durante o terceiro ano escolar. E, segundo Steiner, deveria ser realizada de maneira a não reforçar 

no aluno o sentimento de inadequação. “Não se deveria provocar a crença de que ‘assim está certo, 

assim está errado’, e sim apenas despertar a seguinte convicção: ‘É assim que os adultos costumam 

escrever’ - ou seja, edificar sobre viva autoridade.” (STEINER, 2003, p. 65). 

O período ao redor dos nove anos de idade é descrito por Steiner como um momento 

delicado no desenvolvimento da criança no segundo setênio. A sensação de separação em relação 

ao mundo exterior se intensifica. A autoridade do professor passa a ser questionada, embora muitas 

vezes não de forma consciente. Cada criança viverá essa fase de uma maneira particular, em 

algumas surgirão críticas em relação aos pais, professores e seu ambiente, medos, sentimentos de 

não pertencimento ao núcleo familiar etc.  

O período após os nove anos completos adquire uma importância especial porque é justamente 

nessa fase que na criança surgem perguntas (...), todas elas relacionadas com a diferenciação 
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emocional que a criança faz entre si mesma e o ambiente ao redor, e também entre si mesma e a 

pessoa que a conduz, o educador. (STEINER, 2008a, p. 172)  

 Justamente no momento no qual a criança intensifica sua separação interior do mundo ao 

redor, se inicia o estudo da Natureza e do meio ambiente, dando início a segunda etapa do Ensino 

Fundamental, que se estende aproximadamente do quarto ao quinto ano escolar, entre os nove e 

os doze anos de idade. As crianças são apresentadas à zoologia, botânica, geometria (tendo como 

ponto de partida o desenho à mão livre), gramática, inclusive nas línguas estrangeiras.  

O ensino propriamente dito das ciências naturais começa nesse momento na escola 

Waldorf. Antes disso esses conteúdos são apresentados na forma de narrativas e de forma 

descritiva. A proposta visa que a criança possa, através das aulas, sentir que o homem é uma síntese 

dos reinos mineral, vegetal e animal, condizente com a imagem da natureza humana proposta por 

Steiner em seu livro Teosofia (2004). O ensino começa com a zoologia no quarto ano, segue para 

a botânica no quinto e abarca a mineralogia no sexto ano escolar. O ser humano e sua relação com 

a Natureza, permanece como pano de fundo.  

A abordagem goetheanística se faz presente no ensino das ciências naturais, principalmente 

no Ensino Fundamental. Isso se expressa, por exemplo, na indicação de apresentar a planta sempre 

como uma unidade e em relação com seu entorno natural. “As crianças não podem ter uma 

percepção direta da teoria da metamorfose, mas podem compreender a relação entre água e raiz, 

ar e folhas, calor e flores.” (STEINER, 1997, p. 121).6 

O último período abarca os jovens entre doze e catorze, quinze anos. O estudo da sintaxe 

aparece na língua materna e nas estrangeiras, o reino mineral é estudado em conjunto com a 

geometria (STEINER, 2003). Em muitas escolas Waldorf esse também é o momento de introduzir 

os rudimentos da astronomia.  

A abordagem mais conceitual das disciplinas se inicia apenas no último período do Ensino 

Fundamental. Agora, os jovens de doze, treze anos alcançam um novo patamar de maturidade que 

permite a compreensão das relações entre causa e efeito. No currículo Waldorf surgem a física e a 

 
6  “Children cannot have a direct perception of metamorphosis theory, but they can understand the 

relationship between water and root, air and leaves, warmth and blossoms.” (STEINER, 1997, p. 121) 
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química. A história ganha uma nova configuração, colocando em relevo os impulsos sociais e 

culturais que a permeiam. O ensino de geografia parte do desenho de mapas e prossegue para o 

estabelecimento de relações entre a paisagem natural e a atividade econômica, integrando seu 

conteúdo à história (STEINER, 2003). 

Se no primeiro período, desde quando a criança entra na escola até os nove anos, devemos estar 

principalmente enfronhados na natureza humana, educando e ensinando totalmente a partir dela, 

entre os treze e os quinze anos a configuração do currículo depende de que nós, docentes e 

educadores, estejamos enfronhados na vida, tenhamos interesse por ela, ensinando a partir dela. 

(STEINER, 2002, p. 132) 

O terceiro setênio 

Na puberdade, o jovem está apto para desenvolver as representações abstratas, o juízo e o 

intelecto autônomo. Este exercício de formação dos próprios valores precisa, segundo o autor, ser 

ancorado pelas experiências vividas nos anos anteriores que abarcaram os âmbitos sensório-

motores, relacionais e simbólicos. (STEINER, 1996). 

O objetivo é introduzir os jovens cada vez mais em seu contexto social e histórico, 

incentivando seu idealismo. Para alcançar esse objetivo, paradoxalmente, Steiner afirma ser 

necessário oferecer aos jovens experiências e conhecimentos derivados da vida prática. Apenas a 

compreensão da realidade dá ao jovem os elementos necessários para transformá-la. 

 Steiner vê o período da puberdade como um momento de amadurecimento não apenas da 

sexualidade, mas como o aparecimento de uma nova maneira de relacionar-se com a realidade 

externa. Daí a importância de dirigir a atenção e interesse dos jovens às questões contemporâneas 

e oferecer elementos para que os alunos possam ganhar compreensão sobre as condições de seu 

ambiente cultural, social e econômico. “(...) trata-se de resumir toda a pedagogia e toda didática 

em um sentimento elementar para que vocês de certo modo sintam todo o peso e a dramaticidade 

da tarefa: colocar seres humanos dentro deste mundo.” (STEINER, 2009, p. 118, itálicos no 

original). 

Em relação à sexualidade e ao erotismo, o exercício artístico e a apreciação estética, já 

cultivados ao longo do Ensino Fundamental são os elementos que, para o autor, auxiliam os jovens 

a encontrarem um ponto de equilíbrio diante dos fortes impulsos eróticos da adolescência. 
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SEÇÃO 3 - O MEIO MALEÁVEL E OS PROCESSOS DE SIMBOLIZAÇÃO  

Esta seção apresentará o conceito de meio maleável, desenvolvido pela psicanalista 

britânica Marion Milner e posteriormente utilizado por pesquisadores franceses para a elaboração 

de uma teoria sobre as terapias de mediação no âmbito dos problemas graves de simbolização 

(BRUN, CHOUVIER e ROUSSILLON, 2013). O conceito também é chave para Brun e Guinard 

(2015), que ampliam a discussão propondo essa abordagem para os casos de dificuldades 

específicas de aprendizagem.  

As contribuições realizadas pelos pesquisadores franceses dialogam com a obra do 

psicanalista inglês D.W. Winnicott. Dentre os conceitos elaborados por ele e utilizados como 

referência pelos autores citados acima podemos destacar: a concepção winnicottiana de 

desenvolvimento emocional primitivo, a criatividade primária, o conceito de espaço potencial, os 

objetos e fenômenos transicionais e o brincar. Na concepção teórica da qual aqui nos ocupamos, o 

modelo utilizado para a intervenção terapêutica através da mediação é o jogo do rabisco 

winnicottiano.  

Marion Milner e o conceito de meio maleável 

Amiga e colega de Winnicott na Sociedade Britânica de Psicanálise, a psicanalista e pintora 

britânica Marion Milner (1900-1998) é responsável pela elaboração de um conceito importante 

para a reflexão teórica e prática sobre o uso de atividades artísticas e manuais em contexto 

terapêutico. A seguir, serão apresentados alguns elementos relevantes para a compreensão do que 

a autora nomeou como meio maleável. Eles abarcam as referências teóricas e experiências clínicas 

que contribuíram para a formulação do conceito. 

  Concomitante ao início de sua análise pessoal, Milner começou a desenhar livremente, 

desenvolvendo um interesse por investigar as condições para a produção artística e os estados 

mentais que a sustentam. Suas reflexões sobre o tema apareceram no livro On not being able to 

paint (1950). Neste livro, Milner destaca o papel desempenhado pela maleabilidade dos materiais 

utilizados para a prática artística (giz, lápis, carvão, tinta, etc.). Por suas qualidades intrínsecas, 

eles permitiriam um diálogo entre o mundo interno do artista/paciente e o mundo externo. Para a 

autora, os trabalhos artísticos não expressam apenas um sentimento ou representação pré-existente, 
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mas se constituem como uma nova experiência, permitindo, através do trabalho sobre um material 

externo, o surgimento de algo novo. 

 Outra contribuição importante para o desenvolvimento do conceito de meio maleável veio 

da longa análise de uma paciente grave, Susan. Seu relato, que abarca quase vinte anos de relação 

terapêutica, foi publicado em 1969 sob o título de The hands of the living God. Para sua elaboração, 

Milner utilizou anotações sobre as sessões e inúmeros desenhos realizados pela paciente ao longo 

dos anos e compartilhados com a analista durante as sessões. Em função de sua importância para 

o desenvolvimento do conceito o caso será apresentado a seguir. 

As condições iniciais de vida de Susan foram muito precárias. A paciente provinha de uma 

família pobre, tinha convivido com um pai violento e sua mãe apresentava crises depressivas 

recorrentes, comportando-se de maneira errática em relação à filha. Ainda durante a infância, 

Susan foi abusada sexualmente por um vizinho. 

 A paciente chegou à Milner em novembro de 1943, três semanas depois de haver passado 

por uma sessão de ECT7. Após essa experiência Susan dizia ter deixado de sentir qualquer coisa. 

Também parecia ter problemas em discriminar as realidades interna e externa. 

 Inicialmente Milner abordou esse caso a partir de sua experiência com pacientes 

neuróticos, mas logo percebeu que suas interpretações não eram efetivas. Susan permanecia 

indiferente ou as recusava completamente. 

Eu senti que meus modelos para pensar sobre os problemas de Susan, baseados em minha 

experiência com pacientes sofrendo de queixas neuróticas organizadas e identificáveis, pareciam 

ser inadequados, tanto que fui forçada a tentar e repensar alguns dos meus conceitos básicos para 

o trabalho analítico com ela. (MILNER, 1969, p. 26, tradução nossa)8 

Susan dizia não se sentir realmente presente e ter perdido a capacidade de crescer mental 

ou espiritualmente. Essas questões levaram a autora a pensar que o cerne dessa análise seria prover 

 
7 Eletroconvulsoterapia. 
8 I felt that my models for thinking about Susan’s problems, based on my experience with patients suffering from 
identifiable and organized neurotic complaints, seemed to be inadequate, so that I was forced to try and re-think some 
of my basic concepts for the analytic work with her. (MILNER, 1969, p. 26) 
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um setting onde a paciente pudesse experimentar uma sensação de segurança, uma vez que seu 

ambiente inicial tinha falhado em sustentá-la.  

Milner experimentava muitas dúvidas a respeito da pertinência de fazer referência a 

fantasias e desejos inconscientes uma vez que Susan não parecia compreender a noção de 

inconsciente. A pouca eficácia dessa abordagem era evidente.  

Era um procedimento empírico de minha parte. Levou um longo tempo até que consegui 

esclarecer a teoria a partir da qual podia justificar o procedimento; eventualmente, no entanto 

percebi que uma parte do que estávamos encarando era um defeito em seu pensamento, 

conectado com a relação entre as formas inarticuladas e articuladas e suas fases. (MILNER, 

1969, p. 46, tradução nossa)9 

Susan apresentava dificuldades no âmbito do pensamento que se evidenciavam em sua 

impossibilidade de reconhecer o sentido simbólico oculto do que dizia à sua analista. A própria 

paciente relatou que esse problema aparecera em sua época de escola quando, por exemplo, os 

professores utilizavam expressões simbólicas ou metafóricas durante suas aulas. “(…) sua 

dificuldade em reconhecer a separação tinha resultado também em um bloqueio no 

reconhecimento da dualidade que torna possível aceitar que o símbolo é, ao mesmo tempo, ele 

mesmo e aquilo que busca significar, porém sem ser idêntico a ele.”10 (MILNER, 1969, p. 46). 

 Parecia haver uma relação entre as dificuldades de Susan no campo da simbolização e o 

ambiente desfavorável no qual ela crescera, o que colocava em evidência a questão do papel da 

ilusão de onipotência na formação do símbolo, o que só se viabiliza por meio da sustentação 

emocional provida pelo ambiente (habitualmente, a mãe). Neste caso, o ambiente teria levado a 

um desenvolvimento precoce do ego às custas da possibilidade de fantasia, resultando em um 

empobrecimento psíquico. 

 
9 This was an empirical procedure on my part. It was a long time before I was able to become clear about the theory 
by which I could justify the procedure; eventually however I came to realize that one part of what we were face with 
was a defect in her thinking, one connected with the relation between the articulate and inarticulate forms and phases 
of it. (MILNER, 1969, p. 46) 

10 “(...) her difficulty in recognizing separateness had also resulted in a block in that recognition of duality which 
makes it possible to accept that symbol is both itself and the thing it stands for, yet without being identical with it.” 
(MILNER, 1969, p. 46). 
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 O bloqueio de aprendizado de Susan parecia incluir todos os âmbitos, mas Milner (1969) 

descreve como, entre 1950 e 1957, sua vida se enriqueceu com novos interesses (literatura, 

esoterismo, culinária) e a paciente até conseguiu aprender a cozinhar. O progresso apresentado a 

partir de 1957 pode ser relacionado com a busca de Milner por novos referenciais que lhe 

permitiram oferecer à paciente o que necessitava no setting terapêutico. 

 A mudança de abordagem clínica pode ser compreendida a partir do entendimento 

crescente da dinâmica interna de Susan, mas também dos estudos da autora sobre os bloqueios 

psíquicos criativos discutidos em seu livro On not being able to paint (1950). Milner reconhecia 

que assim como no processo de criação artística é necessário ser capaz de aguentar momentos de 

incerteza, o mesmo ocorre durante uma análise. Para Susan, porém esses momentos eram 

insuportáveis.  

Na mesma época da publicação de On not being able to paint (1950), Susan começou a 

desenhar durante as sessões e em casa, chegando a levar à sua analista cerca de 4.000 desenhos 

realizados no espaço de nove meses. De início, Milner não sabia o que fazer com eles. Por vezes 

Susan apresentava mais de noventa trabalhos em uma única sessão. Diante da extensão do material, 

a autora se viu obrigada a arquivar a maior parte e se ocupar apenas dos desenhos discutidos 

durante seus encontros com a paciente.  

Ao longo da análise, Milner elaborou várias hipóteses sobre o papel desempenhado pelos 

desenhos. Em um primeiro momento, pareciam uma tentativa desesperada de manter contato com 

um pedaço da realidade externa. Também podiam ser uma forma muito primitiva de simbolizar 

sentimentos. Desempenhavam outras funções, atuando como substitutos da “mãe suficientemente 

boa”, permitindo a busca por reparações das intenções agressivas e destrutivas da paciente, criando 

uma ponte de comunicação com a analista, substituindo-a entre as sessões, funcionando como 

espelho para Susan e atuando de forma defensiva ao impedir a vazão de seus impulsos agressivos. 

Apesar, entretanto de todos esses outros sentidos que eu via em sua ação de fazer e trazer-me os 

desenhos, eu sentia que a função primária era, como disse, servir como uma espécie de ponte 

no sentido de sua aceitação da “alteridade” do mundo exterior; através do fato que eles 

possuem uma existência real no mundo externo e ao mesmo tempo, em seu conteúdo e forma, 
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provinham inteiramente dela e de seu mundo interno, eles eram uma afirmação não-discursiva 

de sua própria realidade. (MILNER, 1969, p. 269, grifos meus, tradução nossa)11 

As referências teóricas utilizadas por Milner para entender o que se passava com sua 

paciente abarcavam os conceitos de posição esquizo-paranoide e posição depressiva de Melanie 

Klein e sua diferenciação entre as ansiedades persecutórias e depressivas. Outro conceito 

importante elencado pela autora era o de defusão do instinto (processo através do qual os 

componentes eróticos e agressivos de separam). A autora realizou uma revisão bibliográfica sobre 

o tema, mas não encontrou nenhuma sugestão sobre como esses componentes poderiam ser 

unificados outra vez. Suas primeiras ideias a respeito surgiram quando observou o aparecimento 

frequente do símbolo do círculo nos desenhos de Susan. 

 Em consonância com suas próprias pesquisas no campo da criação artística, Milner 

constata que a aceitação de um estado fusional é necessária para todo o trabalho criativo, psíquico 

ou voltado para o mundo externo. A fusão passa a ser vista por Milner como um dos polos-base 

da criatividade psíquica, da formação do símbolo e do crescimento psíquico, em oposição à 

separação. (Cf. MILNER, 1969, p. 276) A alternância nos desenhos da paciente entre um ou dois 

círculos parecia uma tentativa de representar essa situação. A questão estava em encontrar uma 

interrelação positiva na alternância entre unidade e separação.  

 Para Milner, a sensação de unidade, de perda de limites definidos só é possível quando o 

ambiente protege de intrusões, experiência da qual Susan se viu privada na primeira infância. A 

experiência de ser sustentado está relacionada com a possibilidade de criar os enquadramentos 

internos necessários para a produção de ideias ou de trabalhos artísticos. Esse insight ocorreu a 

Milner quando Susan mostrou à analista um desenho que havia realizado logo após o ECT, nove 

anos antes e que, segundo a autora, só foi levado à análise quando a paciente pôde introjetar alguns 

dos elementos que aparecem ali figurados.  

 
11 In spite, however, of all these other meanings that I saw in her act of making and bringing me the drawings, I did 
feel that the primary function was, as I have said, to serve as a kind of bridge towards her acceptance of this “otherness” 
of the external world; through the very fact that they had real existence in the outer world and at the same time, in 
their content and their form, came entirely from herself and her inner world, they were a non-discursive affirmation 
of her own reality. (MILNER, 1969, p. 269) 
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(...) no desenho pós-E.C.T. (Fig.100) onde o bebê está parcialmente fusionado nos braços 

maternos, eu pensei que sua inteligência poética estava tentando expressar o paradoxo da unidade 

na diversidade, algo que ela tinha alcançado uma vez, mas o sentimento de tragédia na imagem 

expressava o conhecimento terrível de que isso era o que ela tinha perdido, ela havia caído das 

mãos do deus vivo. (MILNER, 1969, p. 458, tradução nossa).12 

Como podemos ver, o desenho representa uma figura humana que é, simultaneamente, 

sustentada e que sustenta a si mesma, parecendo indicar a atitude que o analista deveria adotar 

durante as sessões de maneira a favorecer o processo criativo do paciente.  

A conjunção de suas pesquisas no âmbito das artes plásticas e com as contribuições 

psicanalíticas de sua época sobre a simbolização, levaram a autora a ver o trabalho artístico como 

um símbolo criado que é primeiramente um substituto, antes de ser uma comunicação. Após ter 

acesso a esse desenho, Milner decidiu rever todos os trabalhos realizados por Susan na tentativa 

de compreender melhor a linguagem que ela tentava utilizar para se comunicar com a analista e 

consigo mesma. 

 Para a autora, níveis de funcionamento articulados e inarticulados são vistos como 

necessários e complementares. Fantasia e razão, narcisismo e amor objetal, romantismo e 

classicismo, os pares de opostos precisariam estar juntos em uma relação dialética para a promoção 

de crescimento. Não haveria razão em considerar o processo primário como “inferior” ao 

secundário13. Ambos seriam igualmente importantes. 

   Depois de mais de vinte anos de análise e da realização de milhares de desenhos, Susan 

alcançou a possibilidade de aproveitar as interpretações de sua analista e de reconhecer os aspectos 

simbólicos envolvidos em seus trabalhos e em seu discurso. Essas conquistas se deram apesar do 

 
12 (...) in the post-E.C.T. drawing (Fig.100) where the baby is partially fused with the maternal arms, I thought her 
poetic intelligence had been trying to express the paradox of unity in diversity, something that she had once achieved; 
but that the feeling of tragedy in the picture expressed the terrible knowledge that this was what she had lost, she had 
fallen out of the hands of the living god. (MILNER, 1969, p. 458). 

 
13 Laplanche e Pontalis (2008) definem os processos primário e secundário de acordo com a conceitualização 
realizada por Freud. O processo primário ocorre no inconsciente e se caracteriza pela fluidez da energia psíquica, que 
passa sem impedimentos de uma representação para outra e tem a tendência a reinvestir nas representações ligadas à 
satisfação do indivíduo (princípio do prazer). O processo secundário se daria nos sistemas pré-consciente e consciente. 
A energia psíquica começa a ligar-se e a mover-se de forma controlada. A satisfação de desejos pode ser adiada, 
permitindo que o indivíduo encontre diversos caminhos para sua realização (princípio de realidade).  
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trabalho rotineiro que realizava e da interrupção de sua atividade artística, justificada pela paciente 

por seu medo do processo criativo e sua falta de tempo. 

 A narrativa do caso é interrompida pela autora porque as questões que Susan começava a 

trazer para a análise envolviam seu casamento (a relação com o outro) e a continuidade do relato 

exporia a intimidade de outra pessoa. 

  Em paralelo às reflexões relativas ao caso de Susan, Milner publicou um artigo sobre a 

análise de um menino de onze anos encaminhado para terapia em decorrência de suas dificuldades 

escolares. “O papel da ilusão na formação simbólica” (1952) dialoga com as questões levantadas 

pela autora no livro On the hands of the living God (1969), principalmente no que diz respeito ao 

papel ocupado pela ilusão no estabelecimento de uma relação objetiva com a realidade. Embora 

inicialmente seu pequeno paciente tivesse demonstrado grande interesse nas atividades da escola, 

no momento em que começa sua análise não conseguia mais frequentá-la. 

Como ocorrera com Susan, inicialmente Milner interpretou os conteúdos que apareciam na 

ludoterapia como expressão de conflitos edipianos, modo de trabalho aplicado fundamentalmente 

com pacientes de organização neurótica. Mais tarde, outros aspectos observados durante as sessões 

terminaram por convencê-la de que o menino tinha dificuldades de estabelecer uma relação com a 

realidade externa e, portanto, não poderia ser compreendido por um olhar voltado aos aspectos 

neuróticos como fora feito de início. O caso pedia outra abordagem. 

Milner observou que o tom desdenhoso com o qual seu pequeno paciente a tratava 

normalmente se modificava quando estava envolvido com uma brincadeira imaginativa. Isto 

parecia indicar a capacidade de relacionar-se de outra maneira com o mundo externo. 

Quase sempre começava a sessão usando seu tom fanfarrão, e com insistentes afirmações de que 

eu ainda não estava pronta para ele, no momento adequado, fosse qual fosse o momento em que 

iniciássemos. No entanto, assim que começava a usar os brinquedos, à guisa de meio flexível, 

externo a si mesmo, mas que não insistia em sua existência objetiva separada, podia em 

consequência tratar-me amistosamente e com consideração, e até mesmo aceitar uma frustração 

real advinda de mim. (MILNER, 1952, p. 97)  
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A mudança técnica é comentada por Roussillon (2013): 

Ela se propõe a compreender de outra forma os processos em questão na sessão, e em particular 

os que estão em ligação com uma necessidade de integração psíquica, que passam por um 

processo psíquico de fusão que ela [Milner] torna um dos motores essenciais da ilusão. A 

destrutividade manifesta não é a ‘base’ do que ela coloca em cena, é apenas o meio pelo qual a 

‘fusão’ integrativa pode ser realizada. (ROUSSILLON, 2013, p. 46, tradução nossa)14  

Como no caso de Susan, foi possível estabelecer uma relação entre as observações sobre a 

prática artística da autora e o brincar do pequeno paciente. Em ambas as situações há uma oscilação 

entre o sonhar acordado e uma “ação instintiva intencional ou conveniente” (MILNER, 1952, p. 

98), entre unidade e separação, os traços no papel ou brinquedos funcionando como um objeto 

externo primitivo.  

É neste texto que Milner introduz sua definição de meio maleável: 

(...) uma “substância interveniente através da qual as impressões são impressas para os 

sentidos”; e esta matéria plástica que pode assumir a forma das fantasias da pessoa pode 

incluir a essência do som e da respiração que se torna nosso discurso. (MILNER, 1952, 

p. 104) 

Com o passar do tempo o menino pôde utilizar os materiais disponíveis na sala e a própria 

analista como um meio maleável, permeando-os com seu mundo interno e permitindo a aceitação 

da realidade externa. Aqui pode-se retomar a ideia winnicottiana da necessidade da ilusão da 

criação do mundo como condição para o estabelecimento de uma relação objetiva com a realidade 

exterior. Sua ausência levando a um desenvolvimento prematuro do ego e a dificuldades no campo 

da simbolização. 

Para Roussillon (2013) uma das contribuições mais interessantes de Milner sobre o estado 

de ilusão diz respeito ao estado de concentração psíquica necessário para que ocorra a superposição 

entre o mundo interno do sujeito e o meio maleável utilizado. Esse estado seria o êxtase da criação 

 

14 Elle en vient alors à proposer de comprendre autrement les processus en questions dans la séance, et en particulier 
en lien avec un besoin d’integration psychique, qui passe par un processus psychique de fusion dont elle fait l’un des 
ressorts essentiels de l’illusion. La destructivité manifeste n’est pas le ‘fond’ de ce qu’elle met en scéne, elle n’est que 
le moyen par lequel la ‘fusion’ intégrative peut être réalisée. (ROUSSILLON, 2013, p. 46) 
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artística. O processo psíquico deve poder se manifestar sem retenção, levando a uma superposição 

entre a representação interna do objeto e o meio externo. A condição para esse processo é a 

existência de um ambiente acolhedor, que não insista na diferenciação precoce entre o que é interno 

ou externo, devendo refletir-se na atitude do terapeuta.  

 Na mesma época em que Milner começou a observar mudanças em seu paciente, a escola 

permitiu que ele formasse e integrasse um clube de fotografia. Pela primeira vez pôde compartilhar 

algo relativo à sua vida escolar com entusiasmo. Embora já tivessem sido realizados muitos 

esforços por parte da instituição para tolerar suas faltas, somente nesse momento ele pôde 

aproveitá-los. Para a autora, as tentativas anteriores tinham fracassado pois os professores não 

tinham aceitado algo que era fruto de sua atividade criadora. Ao acolhê-lo, a escola tinha 

conseguido realizar uma boa maternagem.  

 No encerramento dos encontros o menino disse à sua analista que gostaria de dar-lhe como 

presente um relógio de sua invenção feito de papier-mâché. Essa foi a forma encontrada para 

comunicar a importância central de um dos elementos terapêuticos da análise: 

É a capacidade do ambiente de propiciar este crescimento, provendo condições nas quais seja 

possível um retorno ao sentimento de ser um; e sugiro que o ambiente faz isso através do 

provimento recorrente de um espaço e tempo enquadrados, e de um meio plástico tal que, em 

certas ocasiões, não vai ser necessário que se distinga, para a finalidade de autopreservação, 

entre o interior e o exterior, self e não-self. (MILNER, 1952, p. 106, grifos meus)  

 Milner estabeleceu uma relação entre o modo como a criança utiliza o brincar e diversos 

materiais e a forma como o artista utiliza os seus meios maleáveis para a criação artística, definindo 

o meio maleável simultaneamente como uma possibilidade de uso do material e do terapeuta 

(BRUN, 2014). 

 O conceito de meio maleável cunhado por Milner dialoga com várias contribuições teóricas 

de Winnicott que discutiremos a seguir. 

O meio maleável e o desenvolvimento psíquico primitivo winnicottiano 

Um dos pontos centrais da obra winnicottiana é o reconhecimento do impacto do ambiente 

na constituição psíquica do indivíduo, sobretudo nos anos iniciais. Winnicott vê nas primeiras 
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experiências infantis com seu meio, a possibilidade de estabelecer uma relação criativa com a 

realidade externa. Para o autor, a criatividade é inerente ao ser humano. Seu foco de interesse no 

fenômeno está principalmente na compreensão das condições da infância que permitem ao 

indivíduo experimentar sua vida como real e significativa, e nas adaptações clínicas necessárias 

para os pacientes que não alcançaram essa condição. 

Reconhecendo que as experiências iniciais do bebê com seu ambiente são fundamentais 

para o desenvolvimento psíquico, Winnicott ressalta a importância do suporte da chamada “mãe 

suficientemente boa”. Esta seria capaz de adaptar-se às necessidades do bebê, principalmente no 

início, e desadaptar-se lentamente a medida que este desenvolve recursos para lidar com a 

frustração. A “mãe suficientemente boa” permite que o bebê experimente a sensação de criar o 

que necessita. É a partir da experiência de onipotência que poderá se estabelecer uma relação 

objetiva com a realidade externa. A possibilidade de sentir-se integrado, viver em sua própria 

corporalidade e vivenciar o mundo como real é decorrente da continuidade dos cuidados dos quais 

a criança é objeto por parte de seu ambiente e da experiência instintiva infantil. (WINNICOTT, 

1945) 

Ao permitir que o movimento de descoberta do mundo parta da criança, o ambiente 

colabora para o surgimento da “sensação de ser”. Para que o bebê vivencie a experiência da 

onipotência, a ilusão de criar o que necessita, algumas condições precisam ser preenchidas. Elas 

são fundamentais para o início da discriminação entre as realidades interna e externa. Uma delas 

diz respeito a capacidade do ambiente oferecer ao bebê o que precisa justamente no momento em 

que ele é capaz de criá-lo. A repetição dessa experiência torna possível o surgimento dos objetos 

subjetivos. 

Winnicott sintetiza da seguinte maneira os passos que levam da experiência subjetiva à 

objetiva: o bebê experimenta inicialmente uma relação com o objeto subjetivo, seguida por 

momentos onde o objeto está em vias de ser encontrado, ao invés de “criado”, ele torna-se alvo da 

destrutividade do bebê (é destruído) e sobrevive à destruição, não retaliando nem se retraindo, e, 

por fim, pode ser usado pelo bebê (WINNICOTT, 1971, p. 131). É interessante observar que o 

autor confere um papel importante à agressividade. Sem ela, e sem a sobrevivência do objeto, este 
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não poderá ser colocado fora do controle onipotente do sujeito e experimentado como algo 

pertencente à realidade compartilhada.  

Antes que possa se estabelecer uma discriminação entre as realidades interna e externa é 

preciso que surja uma área de experiência, o espaço potencial, que não pode ser definida como 

nenhuma das anteriores. Nele, a criança vivenciará os primeiros objetos não-eu, os chamados 

objetos transicionais. 

Quando o simbolismo é empregado, o bebê já pode distinguir claramente entre fato e fantasia, 

entre objetos internos e externos, entre criatividade primária e percepção. Mas o termo “objeto 

transicional”, segundo a minha sugestão, abre espaço para a possibilidade de aceitar diferenças 

e similaridades. Creio que haveria utilidade para um termo que indicasse a raiz do simbolismo 

no tempo, um termo que descrevesse a travessia do bebê desde a subjetividade até a objetividade. 

E acredito que o objeto transicional (a ponta do cobertor etc.) é o aspecto visível dessa travessia 

em direção à experimentação. (WINNICOTT, 1951, p. 321) 

Para o autor, quando a criança usa o objeto transicional pela primeira vez inaugura a 

possibilidade do simbolismo e também da brincadeira. O objeto transicional simboliza sua união 

com a mãe e, simultaneamente, sua separação. (Cf. WINNICOTT, 1971, p. 135). 

Por meio do brincar a criança pode ser criativa, utilizar sua personalidade integral e entrar 

em contato com seu self15. A criatividade depende de estados de relaxamento e amorfia tais como 

foram descritos por Milner (1969). Em seu texto “O brincar: a atividade criativa e a busca do eu 

(self)” (1971), Winnicott reconhece o aporte da autora na descrição do fenômeno e sua teorização. 

Para que a criatividade seja alcançada, são necessárias algumas condições: (1) relaxamento em um 

ambiente de confiança, gerada pela experiência, (2) atividade criativa, que mobiliza o sujeito física 

e mentalmente, expressando-se na brincadeira e, por fim, (3) a soma dessas experiências formando 

a base para o sentimento do eu (self). Importante frisar que este último item, a soma das 

 
15 Em sua obra Winnicott utilizou o termo self como sinônimo de “ego” e “psique”, embora ele diferenciasse o termo 
de “ego”, atribuindo a este último a função de organizar e integrar as experiências. O self abarcaria o sentimento 
subjetivo de ser do indivíduo. Para o autor, a sensação de experimentar-se como real está no centro do sentimento de 
self. Ele aparece como potencial no início da vida e depende das condições suficientemente boas do ambiente para 
estabelecer-se e permitir que haja uma distinção entre o Eu e o não-Eu. (ABRAM, 1997) 
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experiências, depende da resposta do ambiente ao que é comunicado, mesmo que de forma 

indireta, pelo sujeito.  

O tema foi abordado em um texto anterior, “A capacidade de estar só” (1958). Neste texto, 

Winnicott reconhece a capacidade de estar só como um sinal de amadurecimento emocional. Ela 

é fruto de repetidas experiências de estar só na presença de alguém, de experimentar estados de 

não-integração nos quais os impulsos podem ser vivenciados e tornarem-se a base das experiências 

sentidas como reais. Com o tempo a presença concreta da mãe ou de seu substituto pode 

dispensada.  

O brincar, reconhecido como universal e indicativo de saúde, ocorre no tempo e no espaço, 

porém não está nem dentro nem fora do sujeito. Ele ocorre no espaço potencial entre mãe e bebê 

e se relaciona intimamente com o “fazer”, modificando a realidade externa. Ao brincar, a criança 

não está sozinha, a atividade se passa na presença de alguém que é capaz de refletir de volta o que 

ocorre. Em um segundo momento, a mãe pode introduzir suas próprias ideias na brincadeira e a 

dupla passa a brincar conjuntamente, o que permite enriquecimentos. Em um contexto escolar, é 

isto o que os professores visam. Já o terapeuta tem em vista compreender o desenvolvimento da 

criança e auxiliar na remoção de impedimentos a este processo. Transpondo a experiência para a 

clínica, Winnicott afirma: 

Isso nos dá indicação para o procedimento terapêutico: propiciar oportunidade para a experiência 

amorfa e para os impulsos criativos, motores e sensórios, que constituem a matéria-prima do 

brincar. É com base no brincar, que se constrói a totalidade da existência experiencial do homem. 

Não somos mais introvertidos ou extrovertidos. Experimentamos a vida na área dos fenômenos 

transicionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e numa 

área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo 

externo aos indivíduos. (WINNICOTT, 1971, p. 93) 

O autor vê uma evolução direta dos fenômenos transicionais, para o brincar, brincar 

compartilhado e experiências culturais. Ao referir-se ao termo “cultura”, Winnicott (1971) evoca 

a tradição herdada, patrimônio comum da humanidade. A possibilidade de usufruir desse 

patrimônio, transformá-lo e contribuir com um aporte pessoal depende do espaço potencial do 
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sujeito. Winnicott relaciona diretamente o brincar e a experiência cultural com o destino do espaço 

potencial. Em outras palavras, ele depende de como esse espaço pôde ser constituído a partir das 

experiências primitivas infantis com o suporte “suficientemente bom” de seu meio. Caso a criança 

não tenha recebido as condições necessárias, não se desenvolverá a área que abriga o brincar e as 

experiências culturais. 

(...) para o bebê (se a mãe puder proporcionar as condições corretas), todo e qualquer pormenor 

de sua vida constitui exemplo do viver criativo. (...) Se o bebê não receber essa oportunidade, 

então não existirá área em que possa brincar, ou ter experiência cultural, disso decorrendo que 

não existirão vínculos com a herança cultural, nem contribuições para o fundo cultural. 

(WINNICOTT, 1971, p.141, grifos meus)  

No texto “Psicose e cuidados maternos” (1952), Winnicott afirma que as falhas de 

adaptação do ambiente às necessidades iniciais do bebê podem gerar posteriormente uma grande 

distância entre as realidades interna e externa. Assim como Milner (1969), o autor reconhece a 

existência permanente de uma tensão entre as duas, sendo que a aceitação da realidade externa 

nunca se dá completamente. A terceira área da experiência possibilita um alívio a essa situação de 

tensão. É no espaço potencial que ocorrem o brincar e as experiências artística, religiosa e cultural. 

Levando em consideração sua teorização sobre o papel desempenhado pelo ambiente no 

desenvolvimento emocional primitivo, Winnicott estabelece uma diferenciação na abordagem dos 

pacientes que tiveram uma boa provisão ambiental, para os quais a técnica psicanalítica clássica 

seria apropriada e os pacientes que experimentaram falhas ambientais importantes. Para estes 

últimos, o manejo deveria permitir uma regressão às fases em que as falhas ocorreram, exigindo 

uma adaptação adequada por parte do analista. 

É preciso incluir na teoria do desenvolvimento de um ser humano a ideia de que é normal e 

saudável que o indivíduo seja capaz de defender o eu contra falhas ambientais específicas através 

do congelamento da situação da falha. Ao mesmo tempo há a concepção inconsciente (que pode 

transformar-se numa esperança consciente) de que em algum momento futuro haverá uma nova 

experiência, na qual a situação da falha poderá ser descongelada e revivida, com o indivíduo 

num estado de regressão dentro de um ambiente capaz de prover a adaptação adequada. 

(WINNICOTT, 1954, p. 378, grifo no original) 
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Nesse sentido, Milner considerava a prática artística um meio de compensar as falhas 

ambientais, oferecendo ao paciente uma experiência simplificada da relação eu/outro para a qual 

a maleabilidade dos materiais colabora. Discutiremos a seguir os desdobramentos do conceito de 

meio maleável na teoria e clínica psicanalítica. 

O meio maleável e os processos de simbolização 

O conceito de meio maleável foi retomado por Roussillon e Brun (2012) e utilizado para a 

elaboração de uma teorização consistente em torno das terapias de mediação entre as quais 

podemos situar a terapia ocupacional. 

Para Brun (2014), essas terapias permitem o estabelecimento de uma abordagem 

terapêutica destinada aos pacientes com grandes comprometimentos na capacidade de 

simbolização. O meio maleável possibilitaria a inscrição de experiências muito primitivas, 

anteriores à linguagem verbal, como a linguagem corporal e afetiva, abarcando a dimensão 

sensorial e a motricidade. Esses aspectos seriam particularmente solicitados nas terapias de 

mediação. 

A utilização de elementos artísticos (plásticos ou musicais) com intuitos terapêuticos é 

registrada desde a Antiguidade, tendo como objetivo conduzir o paciente a uma maior harmonia. 

Segundo Brun (2013), será a partir do séc. XIX que psiquiatras como Paul-Max Simon16 e Auguste 

Ambroise Tardieu17 se ocuparão do estudo das produções artísticas dos alienados, classificando-

as em função de distintas doenças mentais. Jean-Martin Charcot18 também analisou a arte através 

de um viés psiquiátrico na tentativa de provar que a histeria era um fenômeno antigo. A 

comprovação estaria na representação pictórica de possessões demoníacas onde poderiam ser 

reconhecidos os sintomas da histeria. 

 
16 Paul-Max Simon, médico francês. Autor do texto “L’imagination dans la folie : études sur les dessins, plans et 
costumes des aliénés” (1876). 
 
17 Auguste Ambroise Tardieu (1818 – 1879), psiquiatra francês. Autor de Étude médico-legale sur la folie avec quinze 
fac-similés d’écriture d’alliénés (1880). 
 
18 Jean-Martin Charcot (1825-1893), médico neurologista francês, muito conhecido por seus estudos sobre a hipnose 
e histeria. 
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A autora ressalta que Freud sempre demonstrou interesse pela arte e por sua relação com a 

psicanálise, buscando compreender os processos criativos e também os efeitos da criação sobre o 

sujeito. Embora não tenha proposto a utilização de atividades artísticas pela psicanálise, apontou 

seus fundamentos sexuais e corpóreos, discutindo o destino das moções pulsionais no campo 

artístico e psicopatológico. Seu texto fundamental sobre o tema é “Lembrança da infância de 

Leonardo da Vinci” (1910), onde afirma que a sublimação se deve à força das pulsões sexuais 

(constitucionais) e às experiências da infância. Para Freud, as mesmas forças que levam o artista a 

criar produzem sintomas neuróticos em outros indivíduos, admitindo que a psicanálise não 

conseguia explicar a capacidade de Leonardo de sublimar seus instintos primitivos através da arte 

e da investigação científica.  

Tanto a tendência ao recalque como a capacidade de sublimação devem ser referidas às bases 

orgânicas do caráter, sobre as quais se constrói em seguida o edifício anímico. Dado que a atitude 

artística e a capacidade funcional se encontram intimamente ligadas à sublimação, devemos 

confessar que também a essência da função artística nos é inacessível psicanaliticamente. 

(FREUD, 1910, p. 1619, tradução nossa)19 

Para Brun (2013), Freud teria privilegiado a análise de conteúdos inconscientes das obras, 

não se ocupando com a questão da forma, atitude que revela uma concepção clássica da arte. 

Embora Freud tenha refletido sobre a relação entre a produção artística e seu efeito sobre o sujeito, 

o percurso histórico do uso de mediações na teoria psicanalítica começa com a psicanálise de 

crianças, se apoia no conceito winnicottianno de transicionalidade e no uso das mediações 

artísticas na análise de crianças e psicóticos.  

Apesar de Hermine Hugh-Hellmtuh ser a precursora da análise infantil, Anna Freud e 

Melanie Klein são consideradas responsáveis pela introdução de mediações na tentativa de suprir 

a falta de associações verbais na análise de seus pequenos pacientes. A primeira via o desenho 

como um meio privilegiado de favorecer as associações de ideias nas crianças, tentando 

estabelecer uma técnica psicanalítica de análise infantil próxima a dos adultos.  

 

19 Tanto la tendencia a la represión como la capacidad de sublimación han de ser referidas a las bases orgánicas de 
carácter, sobre las cuales se eleva luego el edificio anímico. Dado que la actitud artística y la capacidad funcional se 
hallan íntimamente ligadas a la sublimación, hemos de confesar que también la esencia de la función artística nos es 
inaccesible psicoanalíticamente. (FREUD, 1910, p. 1619) 
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Melanie Klein (1927, 1929, 1932) explorou o potencial associativo do desenho, mas 

também tentou compreender por que uma criança escolhia determinada atividade em um momento 

específico de sua análise. Para a autora as atividades artísticas são meios de reparação que 

permitem sublimar tendências destrutivas e o surgimento desse mecanismo indicaria o início da 

criatividade e da sublimação. Milner (1969) reconhece esse papel das atividades artísticas na 

análise de Susan. Porém se afasta da autora ao não ver a simbolização como um processo 

defensivo, colocando a ênfase no papel da ilusão e na expressão e compartilhamento das 

experiências sensoriais. 

Como vimos acima, a contribuição de Winnicott para o tema abarca conceitos como espaço 

potencial, fenômeno e objeto transicional e o brincar. Também devemos a ele o desenvolvimento 

da técnica do “jogo do rabisco” (squiggle), capaz de integrar transferência e contratransferência 

na mesma atividade e definida pelo próprio autor como uma espécie de “teste projetivo”.  

Com o conceito de objeto transicional, Winnicott (1951) inaugura uma nova abordagem 

dos processos criativos, considerando a obra não mais do ponto de vista dos fantasmas 

inconscientes ou desejos recalcados, mas como intermediária entre as realidades internas e 

externas do sujeito (BRUN, 2014). Segundo Brun: 

(...) a teorização winnicottiana convida a destacar a importância primordial da forma na obra de 

arte. Winnicott apresenta-se, portanto, como o precursor das práticas atuais de terapias de 

mediação, porque permitiu considerar a obra ou a produção como uma possível inscrição de 

movimentos pulsionais pela elaboração de uma forma externa ligada a um modo de expressão 

que engaja o corpo, em uma dimensão visual, sonora, tátil ou cinestésica de acordo com as artes. 

(BRUN, 2013, p. 21, tradução nossa)20 

 Como vimos, na história do uso de mediações pela psicanálise, Milner é responsável por 

discutir o papel desempenhado pelo ambiente no estabelecimento de uma relação com a realidade 

externa através da ilusão e sua importância para a formação simbólica. Para Roussillon, o conceito 

 

20 (...) la théorisation winnicottiene invite à dégager l’importance primordiale dans l’oeuvre d’art de la forme. 
Winnicott se présente donc comme le précurseur des pratiques actuelles de thérapies a médiations, car il a permis 
d’envisager l’oeuvre ou la production comme une possible inscription des mouvements pulsionnels par l’élaboration 
d’une forme externe liée à un mode d’expression qui engage le corps, dans une dimension visuelle, sonore, tactile ou 
kinesthésique selon les artes. (BRUN, 2013, p. 21) 
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de meio maleável desenvolvido pela autora permite, em função de sua materialidade, tornar a 

atividade representativa visível e manipulável. 

O uso da modelagem por Gisela Pankow no espaço analítico constitui parte importante 

desse percurso histórico. Segundo Brun (2013), seu trabalho se constitui como um dos primeiros 

exemplos da utilização de mediações terapêuticas com pacientes psicóticos. Pankow via a 

modelagem como uma maneira de estruturar a imagem corporal, reativar experiências corporais 

irrepresentáveis ligadas ao objeto primário e como meio de apoio para a verbalização dessas 

experiências. Sua abordagem coloca em relevo a importância da ligação transferencial entre 

paciente e terapeuta e, por essas características, Brun (2013) considera suas contribuições muito 

importantes para a conceitualização do uso de mediações pela psicanálise, principalmente na 

psicose infantil.  

Pankow (1989) utiliza a técnica de modelagem como uma forma de preparar para a análise 

os pacientes com dificuldades de adaptação à técnica psicanalítica clássica (psicóticos, doentes 

psicossomáticos e crianças). Nessa abordagem, a relação que os pacientes têm com a própria 

corporalidade ocupa um lugar de destaque. Antes que o estabelecimento de uma relação com o 

outro seja possível, é necessário reconhecer os próprios limites corporais. A “imagem de corpo”, 

tal como conceituada por Pankow (1989) possui duas funções básicas: (1) diz respeito a sua forma 

ou Gestalt (dimensão espacial), permitindo o estabelecimento de relações entre as partes e a 

totalidade, (2) possibilita a representação de objetos e a atribuição de sentido. Sua proposta é 

oferecer aos pacientes sensações, táteis e outras, que permitam o reconhecimento de seus próprios 

limites.  

De acordo com o nível de dissociação do paciente, o objeto modelado pode ser usado como 

ponto de partida para a articulação de um espaço ao redor construído através da palavra. A analista 

faz perguntas ao paciente sobre o que foi modelado, remetendo-o ao campo das relações objetais 

e permitindo o surgimento e reconhecimento dos desejos. 

“Quando a dissociação no mundo espacial é restaurada, o doente pode entrar em sua 

história, pois a dissociação da imagem do corpo é acompanhada simultaneamente por uma perda 

da dimensão histórica da vida do esquizofrênico.” (PANKOW, 1989, p. 27) 
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Para Brun (2014c), nas terapias de mediação observa-se a formação de uma associatividade 

não-verbal, ligada ao gesto, à sensório-motricidade, à sequência de transformações às quais o 

paciente submete o meio por ele escolhido. O terapeuta deve estar atento aos gestos de seus 

pacientes, à escolha de material ou de técnica. Será a partir da dinâmica transferencial que as 

diversas formas assumidas pelo meio maleável durante o encontro terapêutico poderão ganhar um 

sentido. O produto desse trabalho poderá então ser visto como uma mensagem interrelacional 

(BRUN, 2014b). Na dupla transferência realizada pelo paciente (material e terapeuta) pode-se 

reconhecer a relação do paciente com o objeto primário. Em alguns casos essa abordagem 

possibilita o acesso às agonias primitivas, mas também pode reatualizar experiências sensoriais 

positivas.  

A especificidade das terapias que utilizam a mediação está justamente na observação da 

associatividade gestual, afetivo-motora e da transferência sobre o meio maleável, abarcando 

simultaneamente o material utilizado e o terapeuta. 

Para Brun (2013b) é importante frisar que o meio maleável não possui efeito mediador por 

si mesmo, o enquadre clínico é que torna possível que ele ganhe um efeito terapêutico. Nesse 

sentido a apresentação do meio ocupa um lugar importante: 

A confrontação primeira do paciente com o meio reatualiza então as modalidades primeiras de 

ligação ao objeto, que podem justamente ser elaboradas graças aos diferentes fatores que entram 

em jogo no processo de acesso à simbolização pela transferência sobre o meio. (BRUN, 2013b, 

p. 106)21  

 Uma vez que cada paciente fará um uso muito singular do meio apresentado de acordo com 

sua própria problemática, é impossível realizar uma prescrição de atividade baseada em regras 

gerais.   

Podemos nos perguntar se todas as intervenções que utilizam mediações se assemelham. 

Brun (2014) distingue dois tipos diferentes de dispositivos, os dispositivos de mediação para a 

criação (também chamados culturais ou artísticos) e os de mediação terapêutica (ou analisantes). 

 
21 La confrontation première du patient au médium réactualise donc les modalités premières du lien à l’objet, qui 
peuvent justement être élaborées grâce aux differents facteurs entrant en jeu dans le processus d’accès à la 
symbolisation par transfert sur le médium. (BRUN, 2013b, p. 106)  
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O primeiro não leva em consideração a transferência e tampouco a interpretação do processo de 

criação. Centra-se na capacidade de criar sem preocupação com o sentido da obra. Os dispositivos 

de mediação terapêutica, por sua vez, levam em consideração a transferência, focalizada sobre o 

objeto mediador. O objetivo é investigar a dinâmica psíquica subjacente ao trabalho com o meio 

maleável.  

Nesse tipo de dispositivo para fins terapêuticos diretos, a materialidade do objeto mediador deve 

ser vista como uma matéria para simbolizar (Chouvier, 2000), a associatividade individual e 

grupal focalizada pelo meio maleável é explorada e por fim, leva-se em conta a sensório-

motricidade que condiciona o posicionamento e o trabalho de interpretação dos terapeutas. 

(BRUN, 2014, p. 18, tradução nossa)22 

Nessa abordagem, o potencial terapêutico do meio maleável depende de um enquadre. 

Chouvier (2014) afirma que o objetivo do trabalho terapêutico com as mediações permite 

que o paciente acesse a transicionalidade e desenvolva a expressividade. “Nós estamos aqui na 

presença do paradoxo mesmo da própria expressividade construindo um objeto exterior que não é 

ele e que, entretanto, o representa.” (2014, p. 44-45)23. O trabalho com o meio maleável no 

contexto de uma relação terapêutica permite a experiência de uma regressão positiva e, 

consequentemente, a instauração do espaço potencial. 

 Quando voltamos o olhar aos diversos recursos passíveis de serem utilizados no contexto 

terapêutico torna-se necessário distinguir suas características. Para Chouvier (2014), existem dois 

tipos de mediações nesse âmbito, o primeiro diz respeito aquelas que já estão prontas, terminadas, 

como os contos, brinquedos, fotos etc. e permitem ao sujeito acessar experiências que 

permaneceram mal elaboradas. O segundo tipo de mediação precisa ser construído a partir do 

oferecimento de matérias primas, como é o caso da pintura, desenho, modelagem etc.  Em cada 

situação a criatividade do paciente é mobilizada de forma diferente. No primeiro, o objeto seria o 

 
22 Dans ce type de dispositif à visée thérapeutique directe, la materialité de l’objet médiateur doit être envisagée 
comme une matière à symbolisation (Chouvier, 2000), l’associativité individuelle et groupale focalisée par le médium 
malléable est exploitée, et enfin, la prise em compte de la sensori-motricité conditionne le positionnement et le travail 
d’interpretation des thérapeutes. (BRUN, 2014, p. 18) 
 
23 On est là en présence du paradoxe même de l’expressivité propre en construisant un objet extérieur qui n’est pas 
lui et qui pourtant le represente. (CHOUVIER, 2014, p. 44-45) 
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ponto de partida do processo terapêutico, no segundo, o de chegada. Constatar a diferença entre as 

duas formas de mediação permite inferir a melhor forma de mobilizar o paciente internamente.  

Em relação aos contos, Chouvier (2013) afirma que sua atuação como meio maleável 

depende de determinadas características:  

O tipo de conto que melhor corresponde a essas exigências é o conto maravilhoso. Por um lado, 

ele deixa uma grande flexibilidade e uma perfeita liberdade pelo simples fato de estar situado 

fora das restrições do real e, por outro, ele oferece as regras de construção suficientemente 

elaboradas para fornecer bases subjetivas estruturantes. (CHOUVIER, 2013, p. 232-233, 

tradução nossa)24 

Os fatos narrados no conto maravilhoso ocorrem em um tempo e espaço não determinados. 

O conto suspende a separação entre dentro e fora guardando semelhança com a experiência do 

brincar e remetendo ao conceito de espaço potencial winnicottiano. Ele se estrutura em torno da 

busca, por parte do personagem principal, pelo reestabelecimento de um equilíbrio original perdido 

após um evento traumático. Em seu caminho este conta com suas próprias capacidades e com 

auxílio providencial de outros elementos, seres da natureza ou mágicos. Ao final do conto, o herói 

encontra uma solução capaz de restaurar o equilíbrio de uma forma nova e superior à anteriormente 

perdida. As repetições e onomatopeias, frequentes nos contos maravilhosos, também permitem a 

vivência de estados regressivos e a mobilização dos afetos. Por suas características, o conto pode 

remeter as partes mais arcaicas do psiquismo. Para o autor, o prazer que ouvi-lo suscita é sinal de 

sua eficácia simbólica.  

 Em relação ao segundo grupo de meios de mediação, Chouvier (2014) ressalta que para 

muitos pacientes o início de uma atividade pode ser fonte de ansiedade uma vez que não existem 

pontos de referência que permitam sua aproximação. Daí a necessidade de um enquadre 

terapêutico específico, condição que pode ajudar a promover a criatividade. Para o autor, a simples 

 
24 Le type de conte qui correspond le mieux à ces exigences est le conte merveilleux. D’une part , il laisse une grand 
souplesse et une parfaite liberté du fait même qu’il se situe hors des contraintes du réel et d’autre part il offre des 
règles de construction suffisament élaborées pour fournir des bases subjectives structurantes. (CHOUVIER, 2013, p. 
232-233) 
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expressão, sem apoio ou limitações, pode gerar um efeito contrário ao desejado, dando lugar a uma 

enorme excitabilidade e a transbordamentos prejudiciais. 

Outro aspecto a ser considerado é que a mediação escolhida deve ser investida pelo 

terapeuta para atuar de forma eficaz: 

Não compreenderíamos como poderia acontecer alguma coisa se a mediação não suscitasse nele 

[terapeuta] alguma emoção. Ele irá acompanhar o outro em seu caminho, apoiá-lo narcisicamente 

e fazê-lo evoluir em sua estruturação psíquica a medida da confrontação concreta com o material 

e os progressos no domínio das figuras fundamentais da relação de objeto: fundo-forma, 

continente-contido, parte-todo, inclusão-exclusão.  (CHOUVIER, 2014, p. 42, tradução nossa)25 

Paradoxalmente, o excesso de domínio sobre o meio utilizado pode desinteressar o 

cuidador. A emoção e o interesse em relação ao meio maleável utilizado transparecem ao paciente, 

constituindo um elemento fundamental na dinâmica transferencial. Como vimos acima, o vínculo 

de Milner com a arte e o trabalho artístico foram cruciais na elaboração do conceito de meio 

maleável, ocupando um papel importante na análise da paciente Susan. (MILNER, 1934, 1969; 

LETLEY, 2014) 

Mas como a utilização do meio maleável favorece o processo de simbolização?  

Em seu livro O homem e sua psicose (1989), Pankow descreve uma vinheta clínica que 

ilustra seu método de estruturação dinâmica da imagem do corpo. O relato faz referência ao 

atendimento de um paciente de oito anos e meio que havia perdido a fala aos seis. O primeiro 

sintoma a surgir foi uma gagueira, em seguida a criança passou a se expressar apenas através do 

canto, por último a fala também desapareceu. O início de seus sintomas coincidia com uma 

operação de fimose e o nascimento de seu irmão. 

 
25 On ne comprendrait pas, sinon, comment il pourrait faire passer quelque chose, si la médiation ne suscitait en lui 
aucune émotion. Il va accompagner l’autre dans son cheminement, l’étayer narcissiquement et le faire évoluer dans 
sa structuration psychique, au fur et à mesure de la confrontation concrète avec le matériau et des progrès dans as 
maîtrise des figures fondamentales de la relation à l’objet : fond-forme, contenant-contenu, partie-tout, inclusion-
exclusion. (CHOUVIER, 2014, p. 42) 
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Do ponto de vista físico, criança parecia estar muito abaixo do esperado para sua idade. O 

mesmo podia ser observado quanto aos seus movimentos que correspondiam a um menino com 

quatro anos e meio, não oito.  

No primeiro encontro a analista mostrou ao seu paciente a massa de modelar, disponível 

em diversas cores. A criança não sabia o que fazer com ela mesmo após a analista mostrar como 

utilizá-la. Então Pankow mostrou-lhe como furar a massa com um lápis, atividade a qual o menino 

se dedicou em seguida com muita energia, fazendo vários furos na massa. Nesse momento a 

analista perguntou-lhe o nome de seu irmão e a criança respondeu. A seguir, ela fez uma ligação 

entre o ataque a massa de modelar e a experiência pela qual ele tinha passado, ter se sentido 

atacado. Para Pankow, furar a massa de modelar permitiu ao menino reencontrar sua atividade 

fálica. Também permitiu à criança se desvincular de sua antiga posição na família, de filho único, 

e assumir seu papel de irmão mais velho. 

Sobre sua intervenção, a autora afirma: 

O ato de varar a massa é um símbolo, ou seja, a presença de uma ausência. (...) A função do 

símbolo é conduzir ao reconhecimento. Há duas formas de utilizar esta função do símbolo: ou 

pela própria ação, ou pelo signo, particularmente a palavra. Como a criança não queria falar, meu 

primeiro passo em direção ao reconhecimento foi estabelecido por uma ação. (PANKOW, 1989, 

p. 37, grifos no original) 

 

No âmbito das teorizações referentes ao uso do meio maleável, o ato não é visto como 

curto-circuito do pensar, mas como condição que permite alcançá-lo. Autores como Godfrind-

Haber et Haber (2002) e Dispaux (2002) buscam compreender como a ação (registre agi) do 

analisando e do analista pode auxiliar o processo terapêutico e de que maneira se dá a passagem 

da ação à representação. Para este grupo de pesquisadores existe uma troca não-consciente entre o 

que o paciente solicita através de seus atos e as respostas, igualmente atuadas e inconscientes, do 

analista. A ação é vista como uma tentativa de comunicação. Godfrind e Haber (2002) afirmam: 

De “signo” de angústia (hilflosigkeit), a descarga motora se constitui muito precocemente em 

meio de comunicação, meio de expressão, ao qual a mãe responde, criando assim uma troca 
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fundadora de sentido ligada progressivamente às manifestações atuadas da criança. 

(GODFRIND-HABER et HABER, 2002, p. 1427, grifos no original, tradução nossa)26 

 Essa compreensão da ação como meio de comunicação enriquece a discussão referente à 

utilização de meios maleáveis no contexto terapêutico. 

Para Roussilon (2014b), a extensão do campo de atuação clínica da psicanálise pôs em 

discussão certos paradigmas teóricos referentes ao processo de simbolização, principalmente no 

que diz respeito ao papel desempenhado pelos elementos sensório-motores sem que houvesse uma 

articulação adequada entre os novos conceitos e a metapsicologia freudiana. O autor retoma alguns 

conceitos fundamentais da psicanálise na tentativa de abarcá-la, dentre os quais se destaca o 

conceito de compulsão a repetição: 

Freud, portanto, insiste tanto no fato de que a repetição está ligada à não-integração das 

experiências subjetivas precoces e, portanto, que a repetição exprime uma forma de compulsão 

à integração – e consequentemente a simbolização (Roussillon, 1991, 1995) -, e que além disso, 

o que ele já sublinhou de diversas maneiras, a linguagem verbal aparece como o grande processo 

de integração psíquica. (ROUSSILLON, 2014b, p. 149, tradução nossa)27 

As questões mais importantes levantadas por pesquisas atuais em psicanálise remetem ao 

destino das experiências anteriores à aquisição da linguagem verbal e sobre as condições nas quais 

elas podem ser inscritas nessa linguagem e integradas pelo sujeito. “(...) para se inscrever mais 

tarde na forma da linguagem verbal, as experiências precoces devem se inscrever em formas pré 

ou não verbais de linguagem.” (ROUSSILLON, 2014b, p. 150, grifos no original, tradução 

nossa)28 

 
26 De “signal” de détresse (hilflosigkeit) , la décharge motrice se constitue très precocement en moyen de 
communication, moyen d’expression , auquel la mère repond , créant ainsi un échange fondateur du sens attaché 
progressivament aux manifestations agies de l’infans. (GODFRIND-HABER et HABER, 2002, p. 1427, grifos no 
original, tradução nossa) 

27 Freud insiste donc à la fois sur le fait que la répétition est liée à la non-integration des experiénces subjectives 
precoces, et donc que la répétition exprime une forme de compulsion à l’integration – et donc a la symbolization 
(Roussillon, 1991, 1995) - , et que par ailleurs, ce qu’il a déjà souligné de diverses manières, le langage verbal apparaît 
comme le grand processos d’integration psychique. (ROUSSILLON, 2014b, p. 149) 

28 (...) pour s’inscrire après coup dans le forme du langage verbal les expériences precoces doivent s’incrire dans 
des formes pré ou non verbales de langage. (ROUSSILLON, 2014b, p. 150, grifos no original) 
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Roussillon (2014b) afirma que Freud propôs dois conceitos úteis para abordar o processo 

de simbolização, o primeiro, como já vimos, é o de compulsão à repetição e o segundo, menos 

explorado, o da existência de diversos níveis de simbolização. 

Nossas vivências apresentam múltiplas características (sensoriais, motoras, pulsionais). 

Para que elas possam tornar-se conscientes, precisam passar por uma transformação, por um 

trabalho psíquico e adquirir uma forma simbólica. Através desse processo o sujeito pode apropriar-

se subjetivamente do que foi vivido, ou seja, a experiência pode ser integrada de forma reflexiva. 

Embora Freud se refira a essa forma final como linguagem verbal, o autor estende essa noção para 

“(...) todas as formas de linguagem que servem para a expressão humana.” (ROUSSILLON, 2019, 

p. 177). 

Utilizando como referência a teoria freudiana, Roussillon (2019) diferencia uma primeira 

forma de simbolização, primária, na qual as vivências/percepções serão transformadas em 

representação-coisa (imagem). Na simbolização secundária a ‘representação-coisa” é 

transformada em representação de palavra, em linguagem verbal.  

Para o autor, através das experiências sensório-motoras, do uso de diversos meios 

maleáveis, as crianças conseguem abstrair de suas características os conceitos de representação, 

de símbolo e adquirir a função reflexiva. 

A função reflexiva da psique é essencial ao seu funcionamento, ela é mesmo identitária, é através 

dela que a psique é consciente de si mesma e do que ocorre em seu interior, a reflexividade é o 

que permite se sentir, se ver ou se escutar. Ela torna possível o estabelecimento das regulações 

internas necessárias aos ajustamentos de funcionamento da vida psíquica em função do estado 

das necessidades e desejos em ligação com o contexto atual e o ambiente atual do sujeito. 

(ROUSSILLON, 2013, p. 61, tradução nossa)29 

 

29 La fonction réflexive de la psyché  est essentielle à son fonctionement, elle est même identitaire, c’est par elle que 
la psyché est consciente d’elle même est de ce qui se déroule en son sein, la réflexivité est ce qui permet se sentir, de 
se voir ou de s’entendre. Elle rend possible la mise en place des régulations internes nécessaires aux ajustements de 
fonctionnement de la vie psychique en fonction de l’état des besoins et désirs en lien avec le contexte actuel et 
l’environnement atuel du sujet. (ROUSSILLON, 2013, p. 61) 
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No modelo de simbolização elaborado por Freud, a representação aparece como 

representação de um objeto ausente. A questão levantada por Roussillon (2014b) é como pensar 

esse processo nos casos em que a ausência do objeto não é aceita. Seria necessário levantar a 

possibilidade de existir um modo de simbolização que ocorre na presença do objeto, que simbolize 

o modo de presença do objeto (Cf. ROUSSILLON, 2014b, p. 142-153). 

(...) os primeiros processos de transformação, portanto os processos que eu propus chamar desde 

1991 de “simbolização primária”, devem, para ser inscritos, reconhecidos e validados na 

relação com um objeto significativo da primeira infância. (ROUSSILLON, 2014b, p. 155, grifos 

no original)30 

Apoiado na teoria winnicottiana do desenvolvimento psíquico primitivo, Roussillon (2019) 

retoma a ideia de que o encontro entre o que é criado pelo bebê e o que é oferecido por seu ambiente 

inaugura a ilusão e permite o surgimento das formas primárias de simbolização. A criança pequena 

tem a necessidade de “pôr em cena” os primeiros processos de simbolização primária que devem 

ser reconhecidos e validados por seu ambiente.  

(...) a simbolização e os processos de transformação psíquicos que ela pressupõe repousam sobre 

a representação-coisa de um objeto maleável, derivado do encontro com um ambiente maternal 

suficientemente adaptável e transformável para se ajustar aos psiquismos do recém-nascido. 

(ROUSSILLON, 2014b, p. 164)31 

Os dispositivos de mediação, oriundos do campo artístico ou artesanal, têm justamente 

como função materializar a atividade de simbolização. A psique tentaria externalizar as 

experiências traumáticas e infantis muito precoces que dificilmente podem ser integradas em 

função da imaturidade do indivíduo, principalmente antes da aquisição da linguagem verbal. A 

transferência para um material sensível facilita o trabalho sobre elas.  

 
30 (...) les premières processos de transformation, donc les processos de ce que j’ai proposé de nommer dès 1991 
“symbolization primaire”, doivent , pour être inscrits , reconnus et validés dans la relation avec um objet significatif 
de la première infance. (ROUSSILLON, 2014b, p. 155, grifos no original) 

31  (...) la symbolization et les processos de transformation psychiques qu’elle suppose reposent sur la representation-
chose d’un objet médium malleable , dérivé de la reencontre avec um environnement maternel suffisamment adaptable 
et transformable pour s’ajuster aux psychiques du nouveau-né. (ROUSSILLON, 2014b, p. 164) 
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O processo de simbolização se caracteriza por uma série de transformações: da ação a ação 

significativa, a interação, da interação à relação intersubjetiva e, finalmente, para a liberação de 

seu valor intersubjetivo. Dito de outra forma: “Passamos do insignificante ao signo, do signo a 

mensagem, ao signo endereçado, a mensagem agindo sobre o outro, interagindo com ele [...]. Essa 

mensagem se torna então subjetivamente apropriada.” (ROUSSILLON apud BRUN, 2013, p. 118, 

tradução nossa)32 

Em Paradoxos e situações limites da psicanálise (2006), Roussillon descreve as cinco 

características do meio maleável que permitem que ele atue de forma terapêutica e propicie o 

processo de simbolização: ser indestrutível, possuir grande sensibilidade, ser capaz de adquirir 

todas as formas, estar disponível de maneira incondicional e possuir um caráter vivo. Embora 

possam ser descritas separadamente, elas precisam atuar de forma interdependente para adquirirem 

valor terapêutico. 

  Da mesma forma, o material utilizado para a mediação deve ser adequado ao sistema 

perceptivo-sensório-motor do indivíduo, permitindo que o sujeito encontre em um sentido 

winnicottiano, o que é capaz de criar. Cada material, ou meio, privilegia, em função de suas 

características tácteis, visuais, olfativas, um determinado ganho e induz uma forma específica de 

transferência, determinando um tipo de experiência subjetiva. (ROUSSILLON, 2014).  

 Outra condição elencada por Roussillon (2014) para o uso do meio maleável em um 

contexto terapêutico é o de sua livre utilização. Em uma proposta em que a ênfase está colocada 

no processo, o terapeuta deverá atuar de forma a facilitar a utilização do meio e a atividade de 

simbolização. O modelo de atuação sugerido por Roussillon se apoia no jogo do rabisco 

winnicottiano, onde transferência e contratransferência atuam conjuntamente. O terapeuta 

responde com uma associação a associação realizada pelo paciente, e assim sucessivamente, 

criando uma cadeia associativa. Este “diálogo” permite que a experiência traumática possa ser 

simbolizada. 

 

32 On passe de l’insignifiant au signe, du signe au message, au signe adressé, au message agissant sur l’autre, 
interagissant avec lui [...]. Ce message devient alors subjetivement appropriable. (ROUSSILLON apud BRUN, 2013, 
p. 118) 
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O animador-apresentador do meio é o fiador da tensão simbolizante do dispositivo, ele não faz 

interpretação de conteúdo (que instalam resistências à simbolização), suas intervenções são 

destinadas a otimizar a utilização do dispositivo e do meio, são centradas sobre a utilização do 

‘objeto-jogo’33 e da sobrevivência e manutenção da atividade de simbolização. Os únicos 

encorajamentos dados são aqueles para a utilização do objeto e representar. O apoio que o clínico 

deve oferecer é o das necessidades do eu, apenas o processo é determinante e deve ser sustentado. 

(ROUSSILLON, 2014, p. 33, grifos no original, tradução nossa)34 

 Veremos a seguir como as atividades artísticas e manuais podem ser utilizadas na 

abordagem dos casos de dificuldades de aprendizagem utilizando como referência o conceito de 

meio maleável. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
34 L’animateur-présentateur du médium est garant de la tension symbolisante du dispositif, il ne fait pas 
d’interpretation de contenu (qui installent des résistances à symbolisation), ses interventions sont destinées à optimiser 
l’utilisation du dispositif et du médium, eles sont centrées sur l’utilisation de l’objeu et la survivance et le maintien de 
l’activité de symbolisation. Les seuls encouragements donnés sont ceux à utilize l’objet et à représenter. L’étayage 
que le clinicien doit offrir est celui des besoins du moi, seul le processos est déterminant et doit être soutenu. 
(ROUSSILLON, 2014, p. 33, itálicos no original) 
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SEÇÃO 4 - AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, A TERAPIA OCUPACIONAL E O 

MEIO MALEÁVEL 

O termo “dificuldades específicas de aprendizado” foi usado pela primeira vez por Samuel 

Kirk nos anos 60 do séc. XX para descrever dificuldades nas áreas de linguagem, fala, leitura e 

interação social não associadas a deficiências sensoriais e intelectuais. Para um dos possíveis 

enfoques sobre o tema os quadros estariam relacionados a disfunções do sistema nervoso de 

origem desconhecida. Entre as possíveis causas são citadas frequentemente a exposição pré-natal 

a drogas, álcool, tabaco, fatores hereditários, complicações durante o nascimento etc. (HADLEY-

MORE, 2013). 

Como vimos acima, a atuação de terapeutas ocupacionais no contexto escolar é 

relativamente recente no Brasil e há poucas pesquisas referentes às suas práticas (CARDOSO e 

MUTSUKURA, 2012). A situação se acentua no que diz respeito a sua atuação junto a crianças e 

jovens com dificuldades de aprendizado. Nos EUA, entretanto, sua história é mais antiga e está 

bem documentada. Um dos livros referência para as terapeutas ocupacionais norte americanas é 

Best Practices for Occupational Therapy in Schools (CLARK e CHANDLER, 2013). A 

perspectiva adotada por essa publicação e exemplificada pelo artigo de Hadley- More, “Best 

practices in supporting students with specific learning disabilities” (2013), será discutida a seguir. 

 Nos EUA, esses casos são atendidos por terapeutas ocupacionais desde que o termo foi 

cunhado, porém, sua abordagem foi sofrendo modificações ao longo do tempo. No início dos anos 

70 do séc. XX a ênfase era colocada no desenvolvimento de habilidades acadêmicas. 

Concomitantemente, surge a hipótese levantada pela Dra. Jean Ayres de que o comprometimento 

da integração sensorial poderia ocupar um papel decisivo nos casos de dificuldades específicas de 

aprendizagem. Na década seguinte, foram incluídas estratégias cognitivas. Nos anos 90, terapeutas 

ocupacionais escolares norte americanas focavam suas intervenções no desenvolvimento de 

habilidades e na melhora do processamento de informações por parte do aluno. A atuação desses 

profissionais se ampliou na instituição escolar, abarcando a oferta de cursos de desenvolvimento 

profissional voltados aos professores e funcionários. Na atualidade, o foco de intervenção consiste 

no treinamento da função viso-motora e da percepção visual (HADLEY-MORE, 2013).  
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 A forma como era realizado o diagnóstico de dificuldades específicas de aprendizado 

também sofreu alterações. De início, era realizado comparando o quociente intelectual das crianças 

ao seu desempenho escolar. Posteriormente esse método foi abandonado em prol de uma 

abordagem que leva em conta o desempenho esperado para a idade, grau escolar e nível de 

exposição do aluno ao ensino. 

 Vários tipos de dificuldades de aprendizagem podem ser encontrados na literatura sobre o 

tema. Destes, três são amplamente reconhecidos: (1) dificuldade de leitura (dislexia); (2) 

dificuldade de matemática (discalculia); (3) dificuldade de expressão na escrita (disgrafia) 

(HADLEY-MORE, 2013). 

 Alguns autores defendem a ideia de que no caso da dislexia o termo só pode ser utilizado 

quando a criança possui um desempenho avaliado como adequado para a idade na compreensão e 

na expressão oral da linguagem, mas a leitura e escrita se encontram comprometidas. A discalculia 

pode envolver dificuldades de efetuar cálculos, realizar contagem, resolver problemas que 

envolvam muitos passos. O aluno pode também apresentar limitações no uso da memória para 

resolver exercícios, cometendo erros frequentemente. Já a disgrafia se refere à dificuldade de 

escrever de maneira legível. O aluno apresenta muitos erros de ortografia e demora muito tempo 

para realizar uma cópia. Outras dificuldades podem aparecer no momento de desenvolver e 

organizar ideias na produção escrita. 

Outro tipo de dificuldade específica de aprendizado é conhecido como “Dificuldade de 

aprendizado não-verbal”. Descrito por Turkington e Harris (2006), foi dividido por sua vez em 

três categorias: (1) dificuldades de coordenação, equilíbrio e habilidades motoras; (2) dificuldades 

com a memória visual, percepção espacial ou no estabelecimento de relações espaciais; (3) 

dificuldades com a comunicação não-verbal, sociais e para lidar com novas situações. Associados 

a estes quadros, aparecem apresentam problemas na escrita, matemática aplicada, compreensão de 

texto e linguagem abstrata. 

Handley-More (2013) sugere uma abordagem da terapia ocupacional para esses casos que 

abarque a adaptação do conteúdo oferecido pelo professor ao aluno, uma mudança na maneira 

como ele é apresentado e formas alternativas de avaliação do aprendizado. A observação do aluno 

em seu contexto é apontada como fundamental, bem como a análise de conteúdo e das atividades 



77 
 

executadas pelo estudante para a realização das adaptações. Outro ponto levantado é a necessidade 

de comparar o trabalho da criança com seus colegas em busca de parâmetros. 

Em resumo, segundo a autora, a terapia ocupacional pode atuar junto aos alunos com 

dificuldades específicas de aprendizagem nos seguintes âmbitos: (1) ajudando o aluno a 

desenvolver um automonitoramento; (2) realizando intervenções na escrita e leitura; (3) facilitando 

o uso de tecnologia assistiva; (4) oferecendo instruções sobre estratégias cognitivas; (5) auxiliando 

no desenvolvimento de habilidades sociais; (6) realizando adaptações curriculares e ambientais. 

Esse modelo de intervenção da terapia ocupacional norte americana junto às dificuldades de 

aprendizado se estabeleceu como referência para um grande número de profissionais. Várias das 

intervenções propostas acima são fundamentais para garantir que os alunos consigam acompanhar 

os conteúdos e atividades escolares propostos. Porém constatamos que essa perspectiva, focada 

nos sintomas, desconsidera o papel desempenhado pelo ambiente, pelas relações afetivas e pela 

história das crianças e jovens. 

Na França, a categoria de “problemas específicos de aprendizado”, surgiu por volta dos 

anos 80 como objeto de estudo da neurociência cognitiva, abarcando todos os problemas 

instrumentais que afetam o aprendizado já citados anteriormente (linguagem oral, leitura, escrita, 

cálculo e funções executivas), excluindo como causa primária, atrasos globais de 

desenvolvimento, deficiências sensoriais e mentais ou um ambiente familiar desfavorável (BRUN 

e GUINARD, 2015). 

O número crescente de casos de crianças com estes problemas de aprendizado gerou na 

França, uma ampliação das terapias específicas para o tratamento destes casos: treinamentos 

voltados para a melhora de leitura, programas reeducativos com o objetivo de aumentar a 

consciência fonológica, memória, acuidade auditiva e visual, testes, avaliações, diagnósticos e 

medicalização destes quadros, seja por solicitações da escola e/ou da família (BRUN e GUINARD, 

2015). 

Segundo Brun e Guinard (2015), estas técnicas foram acolhidas de forma cuidadosa por 

muitos profissionais médicos e psicólogos, uma vez que esta abordagem voltada ao combate 

específico dos problemas de aprendizagem tende a simplificar excessivamente os sintomas 
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apresentados pela criança no contexto escolar, desprezando as dimensões intersubjetivas e 

intrapsíquicas envolvidas nestes casos, bem como seu percurso histórico. 

Para Guinard (2017), dois enfoques opostos podem ser elencados no contexto das 

dificuldades de aprendizado, o primeiro, baseado em uma concepção já um pouco ultrapassada da 

neurociência, explica os quadros apenas de um ponto de vista neurobiológico, em termos de 

disfunções. Porém:  

(...) atualmente para um pesquisador em neurociências não é possível explicar a 

presença de problemas de aprendizagem na criança sem levar em conta a totalidade 

das interações com o ambiente e as emoções que conduziram suas aptidões 

cognitivas a se desenvolverem com base em seu funcionamento afetivo. (GUINARD, 

2017, p. 39, tradução nossa, itálicos no original)35 

 No outro extremo estaria uma abordagem psicodinâmica não interessada no aspecto 

cognitivo do funcionamento do sujeito (GUINARD, 2017). Entre esses dois extremos, pode-se 

encontrar na história da psicanálise, autores que se dedicaram à pesquisa das dificuldades de 

aprendizado, principalmente a partir dos anos 50 do séc. XX. Um dos exemplos, relevante para 

esta pesquisa é o já citado artigo de Marion Milner, “O papel da ilusão na formação simbólica” 

(1952). 

 Para o autor, diversas pesquisas apontam para “(...) uma íntima relação entre a evolução 

intelectual, o desenvolvimento da motricidade, as aquisições da linguagem, os aprendizados, os 

fatores orgânicos e neurológicos, com a totalidade da vida psíquica.” (GUINARD, 2017, p. 40)36 

Uma abordagem mais ampla deveria considerar que a criança passa por uma série de 

experiências de aprendizagem que precede, necessariamente, sua entrada no contexto escolar e o 

aparecimento de problemas instrumentais. 

 

35 (...) actuellement pour un chercheur en neurosciences il n’est pas possible d’expliquer la présence de troubles 
d’apprentissages chez l’enfant sans prendre en compte l’ensemble des interactions avec l’environnement et des 
émotions qui ont conduit ses aptitudes cognitives à se developper en appui sur son fonctionnement affectif. 
(GUINARD, 2017, p. 39, itálicos no original) 
 
36 (...) l’intrincation qui existe entre l’evolution intellectuelle, le développment de la motricité, les acquisitions du 
langage, les apprentissages, les facteurs organiques et neurologiques, avec l’ensemble de la vie psychique. 
(GUINARD, 2017, p. 40) 
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(...) assim que a criança começa a familiarizar-se com a leitura ou a escrita, ela já realizou 

importantes aprendizados (o andar, o asseio, a linguagem, dentre as mais importantes) assim 

como numerosas conquistas cognitivas que, dos jogos a novas descobertas (reconhecimento de 

animais, aprendizado de cor de pequenas rimas infantis, associação de palavras, reprodução de 

ritmos, etc.), lhe permitiram chegar a uma autonomia suficiente para que a matrícula na escola 

se tornasse desejável. Essa perspectiva de aprendizados pré-escolares, rítmicos, psicomotores e 

linguísticos, com os aprendizados escolares, pedagógicos, comportamentais e declarativos, 

permite reconsiderar os processos de desenvolvimento intelectual dentro do contexto de um 

processo de subjetivação e de uma relação de aprendizado. (BRUN e GUINARD, 2015, p. 83, 

tradução nossa, itálicos no original).37 

Em paralelo aos diversos problemas de ordem cognitiva, observados na clínica da criança 

com dificuldades de aprendizagem, aparecem com frequência fenômenos tais como: 

empobrecimento da capacidade de pensar metafórico, incapacidade de representar os afetos 

através da linguagem ou de outros meios simbólicos, uma restrição da curiosidade para com os 

objetos de aprendizado (“medo do aprendizado”), e , por último, o aparecimento de 

comportamentos “antiaprendizado”, responsáveis por bloquear o movimento espontâneo e ativo 

em direção a novas experiências. (BRUN e GUINARD, 2015, p.83-84). 

O aprendizado da leitura, escrita, da matemática etc., exige uma atividade representativa 

cada vez mais complexa. Nos primeiros anos de vida ela se ancora nas dimensões sensório-motoras 

e perceptivas. No início do período de latência, coincidindo com os primeiros anos escolares, a 

atividade representativa deve se desprender cada vez mais da dimensão corporal e permitir o 

surgimento da capacidade de abstrair. Segundo Guinard (2013), a medida que a criança cresce, 

podem surgir dificuldades no apoio oferecido pela esfera sensório-motora para a atividade 

representativa.  

 
37 (...) lorqu’il commence à apprivoiser la lecture ou l’écriture, l’enfant a déjà réalisé d’important apprentissages (la 
marche, la propreté, la parole, pour les plus remarcables) ainsi que de nombreuse conquêtes cognitives qui, de jeux 
em découvertes (reconnaissance d’animaux, apprentissage par coer de petites comptines, association de mots, 
reproduction de rhyme, etc.), lui ont permis d’arriver à une autonomie suffisante pour qu’une inscription à l’école 
devienne envisageable. Cette mise em perspective d’apprentissage préscolaires, rhytmiques, psycomoteurs et 
langagiers avec les apprentissages scolaires, pédagogiques, comportementaux et déclaratifs, permet de reconsidérer 
le processos de développement intellectuel dans le contexte d’um processos de subjectivation et d’une relation de 
apprentissage.  (BRUN e GUINARD, 2015, p. 83) 
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Retomando a concepção winnicottiana de desenvolvimento psíquico, pode-se afirmar que 

a maneira como ocorre o encontro entre o ambiente e as necessidades do bebê, incluídas aí as 

primeiras relações de objetos, forma a base sobre a qual se darão todas as experiências posteriores, 

principalmente as de aprendizado. (GUINARD, 2013, p.40). 

Deste modo, para o terapeuta é preferível não se interrogar unicamente sobre o funcionamento 

intrínseco dos problemas de aprendizado, seus mecanismos passíveis de serem objetivados e os 

já objetivados pelas pesquisas neurocientíficas, mas também sobre a maneira, pela qual, para o 

sujeito, seu contexto interacional de base pode se encontrar sem o fundamento necessário para 

garantir o desenvolvimento de um terreno de jogo (playground) no seio do qual poderá se 

prolongar a relação de aprendizado iniciada nos primeiros meses de vida, dentro da esfera escolar 

e com novos objetos de investimento. (GUINARD, 2013, p. 41, itálicos no original).38 

Propondo grupos de mediação terapêutica, Brun e Guinard (2015) acreditam não contribuir 

apenas para levantar bloqueios afetivos e obstáculos secundários que entravam um reinvestimento 

das experiências de aprendizagem; ao contrário, esta metodologia permite percorrer livremente, 

em um espaço protegido as diferentes etapas da história do processo de desenvolvimento cognitivo 

da criança, construído em relação com seu ambiente.  

Segundo os autores, as dificuldades de aprendizado da criança em idade de latência serão 

abordadas em continuidade ou em ruptura, com uma relação de aprendizado primeira, que constitui 

o contexto interrelacional e intersubjetivo de suas primeiras aquisições. 

Como vimos na seção anterior, a evolução contemporânea dos dispositivos de análise e os 

importantes avanços teóricos relativos às formas primárias de simbolização e aos processos 

psíquicos de mediação permitem aos terapeutas propor alternativas eficientes às metodologias 

estritamente orientadas para os sintomas e que excluem os sujeitos de suas abordagens (BRUN e 

GUINARD, 2015). 

 
38 Ainsi, pour le clinicien, il est préférable de ne pas s’interroger uniquement sur le fonctionnement intrinsèque des 
troubles des aprentissages, leurs mécaniques objectivable et objectivées par les recherches em neurosciences, mais 
aussi sur la manière dont, pour le sujet, ce contexte interactionnel de base peut se retrouver en “porte-à-faux” pour 
garantir le déploiement d’un terrain de jeu (playground) au sein duquel va pouvoir se prolonger la realtion 
d’apprentissage initiée dans les premiers mois de la vie, dans la sphère scolaire et avec de nouveaux objets 
d’investissement. (GUINARD, 2013, p. 41, itélicos no original) 
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Com o intuito de ilustrar a proposta de intervenção das dificuldades específicas de 

aprendizado ampliada pelo conceito de meio maleável, apresentaremos de forma sintética, um caso 

apresentado por Brun e Guinard (2015). 

Como vimos anteriormente, para Marion Milner, a pintura pode atuar como um meio 

maleável e designar, tanto o material quanto o terapeuta. “O terapeuta é o representante do meio, 

como o meio é o representante do terapeuta. O meio maleável remete então conjuntamente à 

materialidade do enquadre e à dimensão transferencial.” (BRUN e GUINARD, 2015, p. 85, itálicos 

no original, tradução nossa)39. 

É a partir dessa premissa que os autores apresentam o caso de André. A criança tem dez 

anos ao entrar no SESSAD (Service éducatif spécialisé et de soin à domicile), é filho de pais 

separados e mantém pouco contato com o pai. Após uma avaliação especializada recebe o 

diagnóstico de dislexia-disortografia grave. São constatados problemas na discriminação de sons, 

oralmente e na escrita. Essas não são suas únicas dificuldades, André se recusa a trabalhar, 

apresenta comportamentos exuberantes, insolentes, sendo necessário muitas vezes que os adultos 

intervenham e lhe imponham limites. Seus outros sintomas abarcam problemas de alimentação, 

ansiedade e tics nervosos. 

Após a avaliação inicial, André é inserido em um grupo de pintura, coordenado por uma 

educadora especializada e um psicólogo clínico e composto por quatro pré-adolescentes.  

A primeira tarefa recebida por André consiste na construção de seu suporte de pintura, 

utilizando para tanto um tecido de linho e uma moldura de madeira. Isso permite que os 

participantes possam escolher o tamanho da tela e vivenciem sua entrada no grupo através da 

confecção do suporte. Em seguida André é convidado a pintar com tintas acrílicas, disponibilizadas 

aos jovens no centro da sala. Eles têm acesso a rolos de pintura, pinceis, esponjas e podem escolher 

os instrumentos que usarão para a atividade.  

 
39  « Le thérapeute est le représentant du medium, comme le medium est le représentant du thérapeute. Le medium 
malléable renvoie donc conjointement à la matérialité du cadre et à la dimension transférentielle. » (BRUN e 
GUINARD, 2015, p. 85) 
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Ao final do encontro há um tempo para a limpeza do ambiente, para contemplar o trabalho 

feito pelos outros participantes e fazer comentários sobre o que as pinturas evocam. Os 

participantes são livres para decidir quando dar por terminado um trabalho e começar um novo. 

Em sua primeira sessão, André sai da sala em busca de lápis, borracha e régua, embora os 

materiais oferecidos pelos coordenadores do grupo sejam pinceis e tinta. Esboça os contornos de 

uma guitarra, mas não avança. Apaga continuamente o que desenha, deixando marcas no tecido. 

No segundo encontro, enche seu pincel de tinta amarela e cobre a tela quase completamente, 

ocultando os traços do desenho. A tinta vaza, mancha a parede, as poltronas da sala e até a cabeça 

da educadora. Em sua empreitada, André esvazia um tubo inteiro de tinta amarela, previsto para 

durar vários encontros e ser usado por todos os participantes do grupo. Apesar da quantidade de 

tinta utilizada, não consegue cobrir completamente a tela e termina o encontro com as mãos 

cobertas de amarelo. 

Para os autores, o que André mostra em suas primeiras sessões, através de seus gestos, do 

transbordamento da tinta, é a forma como se deu sua relação com o ambiente primário. Há um 

excesso, expresso em sua dificuldade de manter os limites entre a tela e a parede e observável 

também em sua tela recoberta de tinta pastosa.  

No início da quarta sessão, André arranca a tela de seu suporte e começa a amassá-la, rasgá-

la e golpeá-la com objetos próximos. Os coordenadores do grupo se esforçam por manter o 

enquadre e permitem que ele faça o que quiser com ela, na condição de que o tecido permaneça 

no espaço grupal. André atira a tela ao chão e continua a maltratá-la até o final da sessão. 

Na sessão seguinte André se surpreende ao ver que os coordenadores do grupo colocaram 

sua tela na parede junto às dos colegas. Depois da surpresa inicial, ele reassume sua atitude 

destrutiva para com a tela, o que dura vários encontros. Por fim, André a joga no lixo. 

Para Brun e Guinard (2015), o comportamento de André remete a questão da agressividade 

e da subsequente resposta do meio, referindo-se as primeiras experiências infantis descritas por 

Winnicott e comentadas na seção anterior. Trata-se da experiência de destruição do objeto e sua 

sobrevivência, sem que este se retraia ou que faça represálias, como condição para o 

estabelecimento de uma relação com a realidade compartilhada. 
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No momento de sua entrada no grupo de pintura, André coloca a prova o enquadre e seus 

limites através de comportamentos desafiadores que incluem saídas repentinas da sala, distração 

proposital dos demais participantes, provocações verbais etc. Em seguida sua agressividade dirige-

se para a tela, entendida aqui pelos autores como, simultaneamente, representante do grupo, das 

capacidades enquadrantes dos coordenadores, suporte da criatividade e superfície de inscrição. 

Para o terapeuta, não se trata apenas de interpretar “classicamente” os ataques ao enquadre 

ou a intolerância à frustração manifestada pelos jovens no grupo, mas ao contrário, garantir que o 

dispositivo de mediação seja utilizado. 

A partir da quarta sessão, os maus tratos infligidos à tela permitem que André reviva seu 

percurso com o aprendizado em um ambiente seguro e continente. Os efeitos dessa experiência 

aparecem na escola, a preocupação com seu comportamento diminui, sendo substituída por 

questionamentos relativos à sua criatividade e motivação para aprender. Ele passa a aceitar ajuda, 

tanto no grupo de pintura quanto na escola, e começa a reconhecer suas dificuldades. Também 

consegue expressar sua raiva pela separação dos pais e o pouco tempo que estes lhe dedicam. 

Segundo os autores: 

Se estes dispositivos grupais de mediação comportam efeitos terapêuticos notáveis, 

não é unicamente porque eles trabalham os aspectos extrínsecos (motivação, 

autoconfiança, tolerância ao erro) dos processos de aprendizagem, mas também 

porque eles intervêm sobre as forças intrínsecas dos mecanismos cognitivos, 

especialmente favorecendo o trabalho da simbolização primária. (BRUN e 

GUINARD, 2015, p. 88)40 

 Brun e Guinard (2015) ressaltam que para as crianças com dificuldades de aprendizagem, 

a linguagem verbal se mostra muitas vezes limitada. Muito de sua comunicação se dará 

primariamente através dos gestos, da linguagem corporal, da sensorialidade. Essa é a razão pela 

qual a associatividade não-verbal ocupa um papel importante no processo terapêutico. 

 
40 Si ces dispositifs groupaux de médiation comportent des effets thérapeutiques notables, ce n’est pas uniquement 
parce qu’ils viennent travailler les aspects extrinsèques (motivation, confiance em soi, tolérance à l’erreur) des 
processos d’apprentissage, mais aussi parce qu’ils interviennent sur les ressorts intrinsèques des mécanismes cognitifs, 
notamment à la faveur de la mise em travail de la symbolisation primaire. (BRUN e GUINARD, 2015, p. 88) 

 



84 
 

Quando este trabalho diz respeito a crianças com dificuldades de aprendizagem, 

favorecendo o reaparecimento ou novamente a vivência de atividades sensório-

motoras da primeira infância (discriminação da parte e do todo, do ato e do 

pensamento, do fundo e da forma, do vivo e do não-vivo, categorização, classificação 

etc.), as mediações terapêuticas permitirão assim a estes indivíduos revisitar este 

universo multissensorial e polimorfo da linguagem. (BRUN e GUINARD, 2015, p. 

89-90)41 

Para Guinard (2013) nesta proposta de intervenção, através dos meios maleáveis, 

encontramos uma progressiva mestiçagem entre as dimensões educativas e clínicas, tratando-se de 

educar e cuidar. É a partir dessa perspectiva que esta pesquisa se organiza, propondo uma 

intervenção da terapia ocupacional no espaço escolar tendo como referência às contribuições da 

psicanálise contemporânea sobre o uso de terapias de mediação e, em especial o conceito de meio 

maleável. Isto não significa negar a necessidade de terapias especializadas em alguns casos, mas 

implica um esforço de ampliar a compreensão sobre suas dificuldades e oferecer às crianças e 

jovens espaços de acolhimento institucional. 

Tendo ilustrado essa proposta de intervenção apresentaremos na seção seguinte os dois 

casos acompanhados por esta pesquisa seguidos, respectivamente de suas discussões. 

 

 

 

 

 

 
41 Lorsque ce travail va concerner les enfant em dificulte d’apprentissage, em favorisant la résurgence ou la 
reviviscence des activités sensori-motrices de la prime enfance (discrimination de la partie et le tout, de l’acte et de la 
pensée, du fond et la forme, du vivant et du non-vivant, catégorisation, classification, etc.), les médiations 
thérapeutiques vont permettre ainsi à ces sujets de revisiter cet univers multisensoriel et polymorphe du langage. 
(BRUN e GUINARD, 2015, p. 89-90). 
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SEÇÃO 5 - PRIMEIRO CASO: JOÃO 

 Para a elaboração desta seção, foram utilizados o diário de campo contendo o registro dos 

trinta e um encontros realizados com João, transcrições de entrevistas realizadas com pais e 

professores, boletins e atas de conselhos de classe. Também foram selecionadas fotografias de 

trabalhos realizados pela criança considerados pertinentes para a discussão do caso.  

 João42 foi escolhido para participar da pesquisa em conjunto com sua professora de classe 

ao final do segundo ano escolar. Nessa época ainda não tinha conseguido alfabetizar-se, tinha 

dificuldades em participar ativamente das atividades propostas em sala e das brincadeiras com os 

colegas, mantinha-se na periferia do grupo de alunos sem inserir-se efetivamente.  

 No encerramento do ano letivo foi realizada uma conversa preliminar com os pais de João 

com o intuito de explicar o objetivo geral da pesquisa. Nesse momento eles decidiram pensar sobre 

a participação do filho. No início de 2018, a proposta foi retomada e eles concordaram. Havia uma 

preocupação sobre como João entenderia sua saída da sala para fazer uma atividade diferente de 

seus colegas, dúvidas se a situação o colocaria em evidência. Expliquei que as crianças da escola 

já estão habituadas ao trabalho do Apoio e que, em geral, gostam muito de participar. Depois desse 

esclarecimento, os pais e João assinaram respectivamente os termos de consentimento e 

assentimento esclarecido. 

João nasceu na cidade de São Paulo no início de outubro de 2009. Em entrevista realizada 

em 19/06/18 os pais relataram que no quinto mês de gestação a mãe entrou em trabalho de parto 

por causa de um mioma, tendo que permanecer quinze dias internada. O nascimento se deu a termo, 

porém a mãe teve depressão pós-parto e foi hospitalizada por um período de vinte dias. Segundo 

o relato materno, foi necessário tomar muitos medicamentos e ela e João ficaram dois meses sem 

contato. Os sintomas já tinham aparecido após o nascimento da primeira filha. Recuperada, voltou 

a trabalhar quando João ainda era bebê.  

M: Mas assim, eu me... não me forçava, mas fazia questão de chegar em casa a tempo, dar banho 

nele. Então assim, corria que nem uma louca pra ter o contato de dar banho. E a gente tinha uma 

babá que estava com a gente desde quando a Juliana era pequenininha. Tanto que ontem o João 

virou para mim... ele estava no banho no banheiro e falou: “Mamãe, chama a Dê de volta, né”, 

 
42 Os nomes da criança, pais e professores, foram alterados para preservar suas identidades. 



86 
 

aí e eu falei: “Agora não precisa mais, né, a mamãe também não tem mais dinheiro para manter 

a Dê aqui”, aí ele virou e falou pra mim assim: “É que ela é minha segunda mãe. Eu ligo para 

ela e ela vem trabalhar por amor. 

T: (risos). Que bonitinho.  

M: Aí eu falei: “Ela vem, pior que ela vem. Mas não vai dar”. Ele falou: “Por amor e por comida” 

(risos).  

T: (risos).  

M: “A gente dá comida e amor e ela vem”. Então assim, ele teve um aconchego, digamos assim. 

Aí depois veio nosso processo de separação, ele estava com um ano, né, então foi muito duro, 

né, mas a gente trabalhou com todas as forças para que ele não... É lógico que ele sofreu, não dá 

pra falar... Tanto que no começo a gente não sabia o que fazer, então o Luís chegava pra pegar 

ele e ele ia chorando, e ele não queria, aí depois o Luís conversou com o terapeuta dele e eu 

conversei com a minha e eles falaram: “Olha, não é para forçar, ele ainda é bebê”. Lembra? Que 

ele dormia e “Não, não dorme, passa o dia com pai e volta para casa pra dormir”.  

T: Uhum. 

M: Então assim, eu acho que a gente tomou muitos cuidados.  

 No mesmo encontro os pais contaram que João se expunha a muitos riscos, desde pequeno 

sofria acidentes. Quando questionados sobre o processo de aprendizado de João, ambos 

manifestaram angústia pelo fato do filho ainda não ter se alfabetizado no terceiro ano do Ensino 

Fundamental. 

P: É... Eu acho... O João, ele... Eu acho que ele tem esse problema com leitura. Ele é 

superinteligente para um monte de coisa, ele faz umas contas muito rápidas, assim, outro dia 

ele... Ele faltou naqueles feriados da greve e levou o caderno para fazer em casa. Aí tinha uns 

exercícios de matemática. Aí ele ficava corrigindo os exercícios dos colegas e ele falava: “Mas 

tá errado, pai. Essa conta não deveria ser assim”. Então assim, ele é muito rápido para um monte 

de coisa, mas me incomoda o fato de ele não conseguir ler ainda. Eu já não sei agora o quanto 

ele não consegue, o quanto que ele... Porque de repente ele fala umas palavras. Ele entrou lá na 

Vila que eu moro, outro dia ele falou: “Está para vender as casas aqui né?”. Aí eu falei: “Tá João. 

Como você sabe?”, “Tem as placas”, “Você leu as placas?”, “Ah, não, eu reconheci as placas”. 

Então tem uma coisa de ler e reconhecer que separa também, assim. Acho que é isso que eu 

queria falar.  



87 
 

M: Para mim também vai muito de encontro com o que o Luís falou. Ele é criança, é muito 

curiosa, muito curiosa. Então isso é importante para o processo de aprendizagem, é fundamental. 

E também, não vou dizer que não me incomode a questão da leitura, até porque, assim, como ele 

está numa situação que ele é o mais novo da classe, eu estou sempre beirando aquela coisa de 

que eu não quero que ele ache que ele não é capaz, né.  

T: Uhum. 

M: Porque a classe inteira lê, uns melhores, outros piores, cada um no seu momento. E eu sei 

que esse é o momento dele. Se a gente acompanhar pela Pedagogia Waldorf, a gente sabe que 

ele está correto, ele está coerente, né. 

T: Com a faixa etária, você diz? 

M: Com a faixa etária, isso. Só que ele não está coerente com a classe. 

T: Sim.  

(...) 

M: Mas assim, eu sinto que falta essa janelinha, né, essa portinha de entrada. E hoje no caminho 

eu vim falando para ele... eu senti que ele... Ele defende muito que não precisa ler. 

T: Uhum. 

M: Muito. Eu não sei que se o fato da gente ficar... De repente parar de falar disso vai ser melhor 

para ele, não sei. Aí eu queria até escutar de você. 

T: Tá. 

M: Porque eu tô assim: eu não sei se eu cutuco. 

T: Se insiste ou se... 

P: Eu tô sentindo uma coisa, uma sensação de que isso virou... agora é um assunto para ele 

também, porque não era. Mas ele já falou para mim: “Mas eu não consigo”. Então já não sei se 

virou um assunto que está incomodando ele. Não sei não, é certeza que virou um assunto para 

ele, mesmo em relação à classe, em relação aos amigos. Tem amigos próximos dele que leem. 

Então já virou um assunto. Então às vezes me dá uma sensação que o fato dele ter tido... estar 

tendo dificuldade de aprender agora já vira uma barreira, ele já foge disso.  

Antes de seu primeiro aniversário João se apegou a um travesseiro com o qual dormia, 

chamado “fofo”. Com o passar do tempo sua mãe tentou substituí-lo, encontrando sempre 
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resistência por parte do filho. Até o final desta pesquisa João não tinha se desvinculado do 

travesseiro de sua primeira infância. 

João entrou no jardim da escola Waldorf Rudolf Steiner com três anos de idade. Aos seis 

anos, era um dos candidatos a passar para o ensino fundamental, porém sua jardineira43 buscou 

ajuda entre suas colegas, o Apoio Pedagógico da escola e a professora do então primeiro ano para 

observá-lo porque tinha dúvidas quanto a sua maturidade. Pediu também a opinião do pediatra da 

criança para compor um quadro que permitisse tomar essa decisão de forma mais consciente. João 

foi observado por vários profissionais havendo uma discordância entre a posição do médico, que 

o considerou apto, e das professoras da escola e do Apoio Pedagógico que consideraram que ele 

se beneficiaria com mais um ano de jardim da infância.  

Em seu boletim descritivo a jardineira apontava que João apresentava boas habilidades 

motoras amplas, pulando corda e andando de perna de pau, porém, na realização das atividades 

que exigissem a motricidade fina e concentração demonstrava logo cansaço e desinteresse.  

João era visto como um menino muito querido, amoroso e sociável. Mas também testava 

limites e não lidava bem com as situações de frustração. Outra característica apontada no boletim 

descritivo era uma certa desorganização e desatenção em relação aos seus pertences. Do ponto de 

vista cognitivo era visto como um menino inteligente. No âmbito da fala, mostrava dificuldade em 

pronunciar o fonema R mas isso foi superado ao longo do jardim de infância. Precisava de estímulo 

para terminar as atividades dirigidas, se cansando ou distraindo com frequência. Em relação ao seu 

desenho, João ainda figurava o ser humano de forma muito rudimentar, com pouca elaboração. Ao 

final da manhã, quando a jardineira contava uma história para a classe, era comum que ele já 

estivesse muito cansado ou com sono. Em função desse quadro a orientação pedagógica era a de 

que João permanecesse mais um ano na educação infantil para chegar mais maduro ao primeiro 

ano.  

A família foi chamada para uma conversa no final de outubro de 2015 para que o resultado 

das observações realizadas pelos profissionais pudessem ser compartilhados e justificassem a 

indicação da permanência de mais um ano no jardim. A jardineira colocou nessa conversa que sua 

preocupação não era o aspecto cognitivo de João, e sim seu lado emocional e físico, nos dois 

 
43 As professoras da Educação Infantil são chamadas de jardineiras nas escolas Waldorf. 
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aspectos ela observava uma fragilidade. A criança também demonstrava um grande desejo de 

brincar livremente. A professora também apontou a necessidade de seus pais cuidarem do 

cotidiano de João para que ele não vivenciasse de forma fragmentada as diferentes rotinas da casa 

paterna e materna. Como foi dito anteriormente, seus pais eram divorciados e a separação tinha 

ocorrido quando ele era pequeno. 

Estive presente representando a área do Apoio Pedagógico e compartilhei com os pais 

minha experiência no acompanhamento de crianças que tinham ido com pouca prontidão escolar 

para o Ensino Fundamental e como, frequentemente, elas apresentaram dificuldades em 

acompanhar os conteúdos e atividades, comprometendo sua autoestima. A preocupação da escola 

era não expor João a uma exigência desnecessária e que poderia lhe causar sofrimento. 

Ao final da reunião os pais manifestaram o desejo de que João fosse para o primeiro ano, 

assumindo os riscos levantados pela professora e pela terapeuta ocupacional. Colocaram-se à 

disposição da escola para auxiliar João no que fosse necessário para sua melhor adaptação ao 

ensino fundamental. 

No início do ano letivo seguinte ficou evidente que a adaptação de João ao primeiro ano 

não estava sendo fácil. Os pais perceberam isso rapidamente, porém já não foi possível voltar o 

aluno para o jardim, sua vaga não estava mais disponível. Em abril de 2016 foi realizada uma 

reunião na qual estiveram presentes os pais de João, sua professora de classe, a terapeuta 

ocupacional da escola, a coordenadora do ensino fundamental e a gestora pedagógica. A tarefa era 

encontrar conjuntamente a melhor forma de ajudar João uma vez que a reclassificação não 

aconteceria. A professora de classe observou que o aluno se esforçava muito, mas era nítida a 

diferença de prontidão em relação aos outros colegas. O pai manifestou sua preocupação com a 

autoimagem de João, que dizia ser “burro”. A família recebeu a sugestão de procurar uma 

fonoaudióloga que pudesse olhar de forma mais ampla para o desenvolvimento da criança e 

levantou-se a possibilidade de realizar uma reclassificação ao final do primeiro ano. 

Ao final do ano letivo João ainda não lia e apresentava dificuldades com a matemática. Do 

ponto de vista social, ele às vezes não se dava conta da inadequação de seu comportamento no 

contexto da classe. A família tinha buscado a avaliação de uma fonoaudióloga e a professora 
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ressaltou a necessidade de continuar o trabalho com essa profissional. O cansaço de João persistiu 

ao longo do primeiro ano, exigindo dele um grande esforço para manter-se atento às aulas.  

Em novembro do mesmo ano, a supervisora da escola orientou a secretaria escolar da 

instituição a realizar a reclassificação de João apenas no final do ciclo alfabetizador, ou seja, ao 

final do terceiro ano. A isso foi adicionado um novo fator estressante para o aluno, a saída de sua 

professora de classe da escola.  

Em 2017, uma nova professora assumiu a turma. Como já acompanhava o caso informei-

lhe sobre o histórico de João e a fonoaudióloga que o atendia na época encaminhou à professora 

sua avaliação sobre ele. Segundo o relatório, João ainda tinha lacunas em seu desenvolvimento 

referentes a aquisições motoras que deveriam ter ocorrido nos primeiros anos de vida, sua fala era 

imatura e apresentava troca de fonemas, o que poderia comprometer o processo de alfabetização. 

No desenho persistiam os sinais de imaturidade. 

Em reunião com a família, a professora observou que João era uma criança muito querida 

pelo grupo, porém o cansaço apontado desde o jardim de infância, permanecia. Ela observou que 

em função disso ele não conseguia acompanhar as aulas. Esse comentário explicitou as diferentes 

rotinas adotadas pelo pai e a mãe. Nos dias em que João ficava com o pai, dormia mais tarde e 

chegava à escola cansado. A professora e a terapeuta ocupacional reforçaram a necessidade de que 

João tivesse uma rotina que lhe permitisse descanso e acesso apenas aos conteúdos adequados à 

sua faixa etária. O pai admirava-se com a rapidez de raciocínio de João, interessado por 

experiências de física no Youtube, enquanto a mãe se perguntava como poderia ajudá-lo a 

alfabetizar-se. Ficou evidente que os pais o viam de maneiras muito distintas.  

Na entrevista realizada em 07/06/2018, sua professora de classe resumiu suas preocupações 

com o aluno: 

P: Bom, eu iniciei o trabalho com João no segundo ano, eu não acompanhei do primeiro ano e 

eu percebi no João uma criança com uma... talvez um atraso emocional. No começo do segundo 

ano, as dificuldades que ele apresentou eram compatíveis, ou vamos dizer, poderiam não ser 

exclusivas a ele, pertencem apenas a ele. Podia fazer parte do grupo como um todo porque no 

primeiro ano eles tiveram contato com as letras. Em tese na Pedagogia Waldorf... lógico que 

alguns chegam alfabetizados ou não, mas em tese a gente sabe que no primeiro ano eles têm um 

primeiro contato com as letras e números, no segundo ano é o aprofundamento, e no terceiro ano 
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a gente tem uma sistematização. Então, no meu primeiro ano com ele, que seria o segundo ano 

Waldorf, eu percebi o João no começo assim, bem disperso, bem fora daquilo que estava 

acontecendo, mas outras crianças também tinham esse comportamento. Ao longo do segundo 

ano, eu comecei a perceber que essa diferença foi aumentando. Porque muitas crianças foram 

conquistando seus espaços, foram aprendendo a ler, foram aprendendo a escrever, se envolvendo 

com processo de alfabetização. E quando eu terminei o segundo ano, a maioria já tinha um 

razoável domínio desse universo de letras e o João terminou o ano bem aquém do resto da classe. 

Apesar que eu tenho mais três crianças que também tem dificuldades pontuais e também num 

certo sentido estão sendo olhadas ou acompanhadas por profissionais. Mas o que eu notava o ano 

passado no João foi essa dificuldade de se envolver nos conteúdos do segundo ano. A 

preocupação principal dele era sempre brincar. Ele não conseguia se concentrar, perdia o trabalho 

de cópia da lousa, de algum texto pronto. Ele teve bastante dificuldades, muitas vezes não 

conseguia terminar, a letra muito grande. Então foi bem visível essa... não sei se posso dizer 

discrepância, que foi aumentando ao longo do ano. Esse ano, 2018, eu notei o seguinte: o João 

começou o ano com muita disposição para aprender. Parece que eu falei: “Nossa agora o João 

percebeu que o aprender é interessante, que vale a pena”. E durante o comecinho do ano, talvez 

no primeiro mês ele se envolveu mais, participou mais, mas agora eu venho observando que essa 

disposição está diminuindo. Ele está sempre conversando com quem está do lado, está sempre 

cutucando, está sempre numa brincadeira. Por outro lado, ele é uma criança aceita, ele não tem 

problema de relacionamento na classe. 

 Embora tivesse dificuldades com o processo de alfabetização que abarcavam a leitura e a 

escrita, João mostrava mais interesse na matemática, levantava a mão para tentar responder as 

questões, mostrava maior iniciativa. A professora percebia que assuntos relacionados à tecnologia 

e à ciência despertavam mais sua atenção. 

 Também observava uma diferença na maneira como os pais do aluno percebiam suas 

dificuldades e o impacto da falta de rotina em seu aprendizado. Do ponto de vista da professora, a 

mãe era mais consciente das dificuldades de João e tentava organizar o cotidiano de uma maneira 

alinhada à proposta pedagógica da escola, enquanto o pai parecia não se dar conta dos desafios 

que o filho enfrentava na escola. 

 Outra preocupação trazida pela professora eram os assuntos de conotação sexual que João 

compartilhava com os colegas de classe. Havia uma dúvida sobre onde o aluno teria entrado em 

contato com esses conteúdos, se através da irmã mais velha ou da internet. 
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P: Uma mãe disse que eles estavam falando... ela levou ele para casa e eles estavam falando 

sobre não sei o quê de namoro. Aí alguém falou: “Criança não namora” e ele falou: “Ah claro 

que namora, eu já namorei e já beijei de língua, já transei com menina”. Então, algumas 

crianças... eu soube disso por conta de outras mães por conta de carona, e no carro dele falar 

coisas bem agressivas, assim, fortes comentários que as crianças ficaram com um pouco de 

medo. 

 A professora afirmava que João parecia ser bem aceito por sua classe. Por outro lado, 

comentava que os temas de cunho sexual que ele trazia para os colegas comprometiam sua inserção 

no grupo. Outra questão que diz respeito à inserção social do aluno apareceu na seguinte 

observação da professora: 

P: As crianças não gostam muito de sentar ao lado dele porque, por exemplo, ano passado ele 

mexia muito em coisas embaixo da mesa, fazia sujeira, picava papel. Isso melhorou esse ano, 

mas tem crianças que falam: “De novo? Eu já sentei do lado do João”. Não são todas que gostam. 

 João parecia correr atrás da atenção dos meninos mais maduros da classe, mesmo sendo o 

mais novo. Sobre a sua relação com o aluno, a professora contou que quando estavam sozinhos, 

ele compartilhava coisas com ela. Mas não tinha o hábito de procurá-la, buscava mais os colegas 

de classe. 

 Quando perguntada se gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação ao processo 

de aprendizagem de João, a professora tocou no tema da reclassificação. 

P: Eu acho que assim... eu confesso que assim, eu tenho me preocupado agora novamente com 

o João porque assim, eu falei assim: “Não, esse é meu aluno, a gente está cuidando”, mas assim, 

eu fico pensando: como vai ser se ele não conquistar esses espaços até o final do ano? Ele vai 

aguentar um quarto ano? Por outro lado, ele tem um vínculo com essa classe, com esses meninos. 

Como que será que seria ele ser reclassificado? 

 

Início do trabalho: abril de 2018 

Meu primeiro encontro com João aconteceu no início de abril de 2018. Convidei-o para 

fazer um pequeno circuito de movimento no pátio do 1º ano. Lá, João lembrou-se de uma queda 

no escorregador quando estava no 1º ano do Ensino Fundamental. Desceu agachado, subiu no 
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tronco, deu uma pirueta, pulou na falsa baiana e subiu no trepa-trepa. Fez tudo com muita agilidade 

e confiança.  

Na sala do Apoio Pedagógico, João viu que uma das janelas dava para sua antiga sala de 

jardim de infância. Viu os materiais disponíveis no armário (lápis de cor, giz de cera, argila, livros 

de leitura) e perguntou se podia pintar. Fomos atrás de um vidro de água e João começou a fazer 

o céu em papel de aquarela com tinta guache. Seguiu conversando sobre suas memórias do jardim 

da infância, lembrou-se que brincava com os colegas em um carro de brinquedo e que eles faziam 

guerra com os outros pátios de jardim. Perguntei se ele sentia saudades dessa época. Respondeu 

que sim, tinha mais tempo para brincar, a professora deixava que eles descansassem em 

colchonetes antes que os pais chegassem e chamava cada um pelo nome na hora de sair. Também 

fazia massagens nos pés com água quente, era muito bom. Ele dormia no carro voltando para casa. 

Agora tinha que chegar em casa e fazer lições difíceis, como a cópia. Fez uma árvore sem folhas 

no canto esquerdo e o sol no direito. “Está entre as nuvens, é um deserto”, disse João. E deu o 

trabalho por encerrado. 

 

 

Fig. 2 
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Na semana seguinte, tive que me ausentar do país por motivos familiares e fiquei quinze 

dias sem ver João. Quando cheguei ao corredor do 3º ano a auxiliar me contou que João tinha 

aberto a porta da sala várias vezes durante a aula de música esperando que eu aparecesse. 

Apresentei a ele a sala nova onde faríamos os encontros daí por diante. João quis fazer em argila 

um caminhão de guerra, um tanque. Teve dificuldades em modelar o que tinha imaginado. Como 

ficou mais parecido com um navio de guerra, modificou o projeto. Fez uma base à parte e inseriu 

o que havia feito nela. Com o resto da argila fez um revólver e um vaso. Quis pintar o barco de 

cinza e o revolver de preto no próximo encontro. Perguntei se no resto do tempo gostaria de ouvir 

uma história. Escolheu um livro e comecei a contar “Polegarzinha”. João ficou ouvindo, bem 

calado, com os olhos perdidos. Depois se encolheu e me virou as costas enquanto ouvia a história. 

Como o horário estava acabando, a interrompi no momento em que Polegarzinha descobre que o 

pássaro que parecia morto estava vivo, só precisava ser aquecido e disse que continuaríamos na 

próxima semana. Tive a impressão de que João tinha entrado em um estado regressivo. 

 Nos dois encontros seguintes, João ouviu o final da história “Polegarzinha” deitado no 

tapete de lã de carneiro. Ficou bem encolhido como no encontro anterior, alisando a lã com a mão.  

A seguir sugeri que ele ouvisse uma história, mostrei-lhe vários livros e ele escolheu o da “Gotinha 

d’água” que contava uma história trabalhada por sua professora quando ele estava no 2º ano. Disse 

que não se lembrava de quase nada da história. A experiência não parecia ter deixado marcas. 

Durante os primeiros meses de seu trabalho com o Apoio Pedagógico, João fez muitas 

“armas” com argila, pintando-as depois com tinta guache preta e cinza. Modelou revólveres e 

pistolas. Preparou com minha ajuda tinta cinza e pintou-as silenciosamente, muito concentrado.  

Maio de 2018 

Em maio, João chegou à sala e disse que gostaria de fazer várias armas para vender e 

comprar argila para ter em casa. Modelou em silêncio duas pistolas, granadas “de grudar” (sic) e 

de “rolar” (sic) e uma faca. Depois que elas foram colocadas na base, fez furos com um palito no 

cano das pistolas e transformou duas granadas em bombas de gás.  

Eu disse que ele tinha muito conhecimento sobre armas, como ele sabia tantas coisas? João 

contou que aprendeu na TV, quando sua mãe assiste ele também vê, e dos jogos de Playstation que 

joga. Em um dos jogos é preciso vencer os inimigos de um reino e seu personagem possui várias 
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armas, é meio homem, meio robô. No final do atendimento escolheu um livro de histórias com 

contos indígenas. Deitou-se no tapete de pele de carneiro, de costas para mim e ouviu muito quieto 

a história sobre “O nascimento da noite”. Fui verificar se ele não tinha adormecido. Não tinha. 

Quando o chamei ao final de nosso horário respondeu: “Mas o sinal ainda não bateu!”. “Mas já 

vai bater...” respondi. Deixei que se espreguiçasse devagar. “Eu queria ter este tapete em casa...” 

disse João passando a mão sobre a pele de carneiro. Respondi: "A argila, o tapete...”, fazendo 

referência às coisas que ele parecia apreciar nos nossos encontros e que gostaria de ter em sua casa 

também.  

Ouvir a história muito quieto e em posição fetal foi um acontecimento frequente durante 

nossos primeiros encontros. 

Nessa época, a mãe de João relatou que ele lhe havia pedido que comprasse argila. Ele 

levava as peças que fazia durante os encontros para sua casa e as colava em uma casa de papelão 

que tinha ganhado de sua avó. 

Junho de 2018 

Em junho João me perguntou se eu tinha papel alumínio e um martelo em nossa sala de 

atendimento. Respondi que não, mas poderia providenciar. Ele queria fazer um projeto especial. 

No encontro seguinte, assim que entramos João perguntou se eu tinha trazido o papel alumínio. 

Tinha esquecido... Ele ficou visivelmente decepcionado. Quando perguntei se estava chateado, fez 

um gesto negando. Eu disse que me parecia que sim, um pouco, e ele assentiu. Sugeri que fossemos 

procurar na cozinha da escola. Descendo as escadas do prédio, João escorregou e caiu de frente, 

ralando as duas pernas e braços. Pareceu um pouco abalado, mas não chorou. Fomos até a 

enfermaria. No caminho, João encontrou sua professora de classe e mostrou suas feridas. Na 

enfermaria, a enfermeira responsável contou-me que ele ia visitá-la com frequência, machucado. 

Depois de atendido, ficou um tempo deitado no sofá com gelo nas pernas. Tentei encontrar o papel 

alumínio enquanto ele permanecia na enfermaria. Enquanto procurava, pensava que meu 

esquecimento tinha que acontecer justo com ele, que parecia precisar de muito suporte por parte 

do ambiente. 

Na semana seguinte, João estava com uma cara animada quando fui buscá-lo. Deu-me a 

mão enquanto íamos para a sala de atendimento e sua primeira pergunta ao chegar lá foi se eu tinha 
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trazido o papel alumínio e o martelo (tinha esquecido, fui correndo até minha casa buscar o 

material antes do encontro...). 

Separou uma grande quantidade de papel alumínio e fez com ela uma bola. Experimentou 

bater nela com os dois lados do martelo e resolveu transformá-la em um disco. Lançou-o no ar 

dentro da própria sala, mas o disco não voou tão bem. Sugeri afinar as laterais e o resultado 

melhorou. João foi testar o disco fora da sala, ao ar livre. Quando voltou para a sala resolveu fazer 

um aviãozinho com papel alumínio. Como ele não voou tão bem, transformou-o em barco. 

Enquanto isso me contou como o papel alumínio era resistente ao fogo. Tinha descoberto essa 

característica do material fazendo uma fogueira com seu pai. Queria saber se ele era resistente à 

água também. Transformou o avião em um barco bem largo, como uma balsa. Fez uma nova bola 

de alumínio que transformou em um bloco de construção.44  

Agosto de 2018 

Depois das férias de julho, retomamos nossos encontros.  No caminho da classe para nossa 

sala, contou que fez duas viagens durante as férias, uma para o Guarujá e a outra para Maromba, 

uma cidade nas montanhas, onde praticou escalada com seu pai. Quando chegou à sala não sabia 

o que fazer. Sugeri ouvir uma história, “Brita e as Nornas” e João aceitou. 

Sentamos no tapete de pele de carneiro e ele se virou de lado como das outras vezes e ouviu 

em silêncio. Quando a história terminou eu disse que ele poderia ficar deitado se quisesse. João 

quis. Dormiu até o sinal bater anunciando o final de nosso atendimento. Acordei-o. Ele levantou 

dizendo que estava cansado por causa do passeio que tinha feito com sua classe no dia anterior, 

nesse dia teve que acordar muito cedo. 

No início desse mesmo mês fui procurada pela professora de classe de João, preocupada 

por não ver um progresso em relação ao seu envolvimento com os conteúdos. A questão da 

reclassificação foi novamente cogitada e os pais de João foram chamados para uma nova reunião 

em setembro onde o tema seria tratado. Em paralelo os encontros com João seguiram como antes. 

No final de agosto, João tinha cortado o cabelo, estava com cara de rapaz apesar de seu 

físico mignon. Na sala de atendimento, quis fazer um campo de futebol em argila. Contou que um 

 
44 Parágrafo emblemático do uso do meio maleável. 
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amigo tinha um de madeira e os dois tinham jogado usando pedrinhas na festa junina da escola, 

em junho. Fez dois gols em argila e os limites do campo. Sugeri que fossemos à marcenaria da 

escola procurar uma base de madeira que ele poderia pintar de verde, como em um campo de 

verdade. João modelou dois goleiros e duas bolas de tamanhos diferentes para oferecer diferentes 

“graus de dificuldade” ao jogador. Fomos até à marcenaria onde ele ganhou de um funcionário um 

pedaço de madeira adequado e duas lixas para que preparasse a madeira para a pintura. João voltou 

segurando sua tábua e quando estávamos subindo as escadas para nossa sala disse: “Já pensou se 

quando estivesse tudo pronto eu tropeçasse na escada e deixasse tudo cair?”. Na sala, João lixou 

com cuidado a madeira, pôs a estrutura de argila sobre ela com minha ajuda e pintou a base com 

tinta verde. Parecia interiormente satisfeito com o trabalho realizado. O projeto do campo de 

futebol teve que esperar três semanas para ser concluído porque João se ausentou uma semana por 

causa de um passeio de classe. Na volta, ao encontrar o campo na sala de atendimento comentou 

que esse era o maior projeto que tinha feito comigo, com exceção das várias armas no semestre 

anterior. Disse: “Eu sou cheio de projetos!” Queria saber se poderia levar o campo para casa nesse 

mesmo dia porque um colega de classe iria visitá-lo e ele gostaria que os dois pudessem jogar 

juntos. Treinou marcar gols com a bolinha e achou que estava muito fácil, não seria melhor colocar 

pinos no campo para dificultar a marcação? Sugeri que fizesse outros jogadores em argila, móveis, 

e ele poderia até pintá-los com cores de times. João gostou da ideia e resolveu pintar os goleiros 

de vermelho (São Paulo) e preto (Corinthians). Pintou as bolas de cinza e levou seu campo 

cuidadosamente até sua sala. No caminho, vários alunos pararam para observar seu trabalho. 

Encontrou sua professora de classe na porta da sua sala e mostrou seu trabalho orgulhoso. A 

professora o elogiou, dizendo que estava muito bonito. 

 

Setembro de 2018 

  

Depois de concluir seu campo de futebol, João pediu para construir uma arma de elástico 

como havia feito com seu pai. Forneci os palitos de sorvete, um estilete e cola branca. João tentou 

várias estratégias para montá-la. Mostrei a ele como usar o estilete e fiquei ao seu lado enquanto 

o usava para cortar os pedaços de palito que precisava para montar sua arma. 

João teve dificuldade em me explicar como ela deveria ser montada. Ao final de nosso 

encontro tinha conseguido montar duas peças dela e teve que esperar até a próxima semana para 
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terminar seu projeto. Sugeri que trouxesse a arma que fez com seu pai para usarmos como modelo. 

João respondeu que não podia porque na terça-feira ele dormia na casa do pai (nosso encontro 

acontecia às quartas-feiras) e a arma estava na casa da mãe. Disse que ela era muito frágil e podia 

se quebrar se fosse colocada na mala da escola. 

Nessa época ocorreu o encontro com os pais, a professora de classe e o Apoio Pedagógico 

para discutir a reclassificação de João. Os pais foram incentivados a compartilharem sua visão do 

processo de aprendizagem de João. Sua mãe percebia que “o conteúdo dado em sala está 

caminhando e ele está ficando para trás. A classe já passou para a [letra] cursiva e ele vê apenas 

‘desenhos’.” O pai havia tentado ler gibis com ele, mas João chorava quando não conseguia, sofria 

com sua situação. A professora observava que os conteúdos do terceiro ano não o atingiam e que 

ele se recolhia.  

A reclassificação, que até aquele momento não poderia ser considerada como alternativa, 

foi discutida. Poderia oferecer uma oportunidade para o aluno estabelecer uma nova relação com 

a aprendizagem. A pergunta dos pais e da equipe escolar era como seria possível realizar o 

processo de uma forma salutar. As etapas pensadas para a reclassificação foram comunicadas aos 

pais durante esse encontro. Primeiramente, haveria um conselho de classe onde os outros 

professores da classe poderiam expor como viam o aluno. A partir dessa conversa é que se tomaria 

a decisão pela reclassificação, os pais seriam informados de todos os passos a partir daí. Nesse 

momento já havia ocorrido uma conversa preliminar com os professores dos segundos anos para 

averiguar a existência de uma vaga para João e o professor de uma das salas se dispôs a recebe-lo 

em sua classe. 

Durante a reunião a mãe conseguiu expor sua mágoa em relação à forma como João fora 

tratado pela professora de classe no primeiro ano. Ela sentia que o filho não havia sido acolhido. 

Na visão do pai, todos tinham errado, porém ele mantinha a confiança no método pedagógico da 

escola. 

O conselho de professores se reuniu na segunda quinzena de setembro com a minha 

presença, como terapeuta ocupacional da escola. Durante o conselho foi realizado um breve 

resumo da história do aluno na instituição. Em seguida cada um dos professores presentes, de 

inglês, alemão, ed. física, trabalhos manuais, puderam relatar como viam o aluno em sala e 
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expressar suas próprias dúvidas em relação à reclassificação uma vez que ela não é um 

procedimento padrão na proposta pedagógica Waldorf. Colegas compartilharam experiências 

bem-sucedidas em outras instituições ou vividas em sua época como estudantes.  

Em todas as disciplinas ficou evidente a falta de envolvimento e/ou dispersão do aluno. A 

exceção a esse quadro foi a disciplina de trabalhos manuais, nela João demonstrava grande 

habilidade e interesse. Os professores ligados à área de educação física observaram que João era 

corporalmente menor que os colegas e que sua agilidade e destreza não correspondia ao restante 

do grupo, naturalmente ele tendia a ficar ‘de fora’. A reclassificação poderia ser uma oportunidade 

para ele uma vez que não teria que correr mais atrás dos colegas. A professora de classe 

compartilhou sua preocupação em relação a forma com que as outras crianças e famílias poderiam 

lidar com a reclassificação, queria que João fosse protegido. A necessidade de reclassificá-lo ficou 

evidente ao final do conselho, não em função do conteúdo que não havia sido aprendido, mas pela 

percepção de que o quarto ano imporia a João desafios ainda maiores dos que ele já estava 

enfrentando há três anos. 

Meus encontros com João foram interrompidos por duas semanas em função de atividades 

escolares e o recesso de primavera. Apesar do tempo decorrido do último encontro, ao entrar na 

sala de atendimento, João foi direto para a bancada onde os trabalhos estavam expostos procurar 

sua arma de elástico feita com palitos de sorvete. Trabalhou utilizando cola e o estilete sob minha 

supervisão. Em silêncio foi testando cada parte, fazendo os buracos necessários para o encaixe do 

elástico. Dei a ele um elástico que tinha na sala e João testou a arma. O elástico voou longe e seu 

rosto se iluminou ao ver que funcionava. Contou que era a terceira arma que fazia. As duas 

primeiras foram com seu pai. Ao final de nosso encontro colou as partes que estavam faltando e 

procurou um lugar vazio na bancada para colocar seu trabalho. Voltou quieto para a classe. No 

caminho viu seus colegas brincando no pátio e eu disse que ele podia juntar-se a eles. Correu para 

brincar também. 

 No encontro seguinte, João entrou na sala procurando sua arma de palitos. Percebeu que o 

gatilho não estava funcionando muito bem, não deslizava. Foi preciso retirá-lo, lixá-lo e colar suas 

partes outra vez. Fez tudo isso sozinho. 
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Outubro de 2018 

No início de outubro, o resultado do conselho foi comunicado aos pais. A mãe, por 

iniciativa própria, tinha levado João para realizar uma avaliação psicopedagógica. Também tinha 

consultado outras famílias para ouvir relatos sobre reclassificações. Estava preocupada sobre como 

se daria o processo, queria entender qual era o critério para a reclassificação utilizado pela escola. 

A questão central era a vinculação frágil que João tinha estabelecido com o aprendizado. 

Uma vez que os pais se abriram para essa possibilidade, surgiram dúvidas sobre qual seria 

o melhor professor do segundo ano para acolhê-lo. Em uma das classes a professora era mais 

experiente, na outra, era a primeira vez que o professor assumia uma turma. Sugerimos uma 

reunião com o professor do segundo ano para que eles pudessem se conhecer e tirar suas dúvidas. 

Participei do encontro com a professora de classe de João, seus pais e o candidato a novo 

professor. A mãe expôs suas dúvidas quanto a sua inexperiência. Outra questão que a inquietava 

era a possibilidade do filho ficar na mesma sala onde estudava um vizinho de prédio que o 

maltratava. O pai se preocupava mais com a questão da autoestima. 

Sobre as dúvidas quanto a sua experiência, o professor reconheceu que era novo na tarefa, 

mas ponderou que não estava sozinho, que existia a área do Apoio Pedagógico e os outros 

professores de matéria para ajudá-lo. Não via como um problema o fato do aluno refazer os 

conteúdos porque estes eram tratados de maneiras diferentes por cada professor. Contou sobre a 

adaptação de novos alunos, provenientes de outras escolas, que tinham sido reclassificados visando 

sua adequação a faixa etária da sala. Sobre seu vizinho, João teria muitos novos colegas, seria 

possível cuidar da relação dos dois no contexto da classe.  

Alguns fatores parecem ter contribuído para despertar a confiança dos pais no novo 

professor. O primeiro foi seu relato sobre um aluno com necessidades educacionais especiais 

acolhido pela classe desde o primeiro ano escolar e de como sua diferença foi trabalhada com os 

colegas e famílias. Outro ponto importante foi que professores e Apoio Pedagógico assumiram sua 

pouca experiência no processo de reclassificação. Não havia garantias de êxito, porém existia o 

compromisso de tentar realizá-lo de forma cuidadosa. Por último, os pais sentiram que havia, por 

parte do professor, um desejo autêntico de receber João em sua sala e este parece ter sido o 

elemento decisivo para que o processo pudesse continuar. 
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A proposta era que a transição se desse ainda no mesmo ano. Em novembro o segundo ano 

estaria estudando matemática, disciplina na qual João se sentia mais seguro, seria um bom 

momento para recebê-lo. Quando 2019 começasse ele já estaria familiarizado com sua nova sala e 

com o professor. 

Ambos os professores se organizaram para contar em suas salas histórias que falassem de 

transição como uma forma de preparar os alunos para a mudança de João. Também foi organizado 

um cronograma de visitas graduadas à nova sala para que João pudesse se sentir seguro para 

desligar-se de sua classe e entrar em um novo ambiente. 

João ainda não sabia sobre a reclassificação quando sua professora contou à classe a 

história de uma transição, criada por ela. Em uma entrevista realizada com os dois professores de 

classe em dezembro de 2018, a própria professora relatou: 

 
P: Eu contei, em linhas gerais, sobre um jardineiro que cuidava de um jardim, de vários canteiros 

e todo ano ele montava novos canteiros. Ele compunha um canteiro com flores, plantas, diversos 

tipos, tamanhos, estilos, enfim. E tinha um canteiro com uma situação específica que uma 

plantinha tinha ficado embaixo de outras que cresceram e ela não podia ver o céu direito, não 

recebia os raios de sol, nem as gotas das chuvas. E ninguém percebia isso. Só no final do dia, os 

anjos vinham cuidar... quando o jardineiro saía e os anjos da criação do mundo, eu trouxe muitas 

essas imagens, vinham também cuidar daquele jardim, eles perceberam... Ele percebeu e se 

prontificou a ajudar a plantinha. E aí no dia seguinte quando o jardineiro chega, o sol está bem 

assim no amanhecer e os raios do sol estão incidindo bem sobre aquela plantinha e ele nota 

aquela situação. E aí com muito cuidado ele transplanta essa mudinha para um outro canteiro 

onde ela encontra plantas tão lindas e belas, diferentes daquelas onde ela possa crescer com 

espaço, agora ela podia ver o céu, ela podia sentir as gotas de chuva, e ela se desenvolve, cresce. 

Ela primeiro tinha um pouco de saudade daquele outro canteiro porque ela estava acostumada, 

mas, depois ela se tornou uma planta maravilhosa e muitos anos depois um médico muito famoso 

vai passear por aquele jardim e ele encontra aquela planta e fala: “Nossa, há anos que eu tenho 

procurado. Ela tem um segredo maravilhoso”, e pede autorização para tirar algumas, folhinhas e 

faz uma pesquisa e depois de um tempo surgem nos jornais uma notícia de que um médico 

descobriu numa plantinha a cura para grande doenças e males que afligiam. E o jardineiro ficou 

muito feliz porque só foi possível porque a planta encontrou seu espaço e as condições para se 

desenvolver. Que nada disso teria acontecido se ela tivesse ficado lá escondidinha. Em linhas 

gerais, é mais ou menos isso que eu trouxe.  
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  Na maioria das vezes em que a professora de classe contava histórias João permanecia 

distraído, dessa vez se manteve atento. Ao final perguntou à sua professora se a história era 

verdadeira. A resposta foi afirmativa. Ela refletia sua situação. 

Cabe ressaltar que o final da história criada pela professora de classe apresentava a planta 

(João) como destinado a grandes coisas no futuro, e potencialmente despertando expectativas que 

talvez não sejam cumpridas. Em parte, isso pode ser compreendido pela preocupação que a 

professora tinha na ocasião de que os colegas de João e suas famílias não entendessem sua 

reclassificação como uma incapacidade ou fracasso. Tive acesso à história antes de ser contada à 

sala, apesar de perceber a situação delicada quanto a parte final do conto, movida pela angústia da 

professora, achei melhor deixar o conteúdo como estava. 

Na sala do segundo ano que receberia João, o professor de classe contou a seguinte história:  

P: Era um lugar, tinham muitos coelhos, tinham várias ninhadas de coelho próximos umas, às 

outras. E tinha num determinado lugar, nasceram vários coelhinhos. Mas, um macaquinho muito 

do malandrinho pegou um coelhinho daquela ninhada e levou ele e jogou numa outra ninhada, 

longe daquela. Só que nessa ninhada os coelhinhos eram maiores. E aí esse coelhinho chegou, 

ainda estava mamando, mas, naquela ninhada eles já não estavam mais mamando, eles estavam 

aprendendo a comer. E ele teve muita dificuldade porque ele ainda não conseguia, ele precisava 

mamar. E aí quando ele aprendeu a comer, os coelhinhos já saíram da toca para aprender a pular 

e saltar. Mas, ele ainda estava aprendendo a comer, e ainda não conseguia fazer isso. Então 

resumindo. Nesse momento, quando ele tá fora tentando acompanhar os seus irmãos, um esquilo 

que tudo tinha visto percebeu o que estava acontecendo. Então ele sorrateiramente pega o coelho 

e devolve ele para onde ele deveria ter ficado. E lá todos eles estavam aprendendo a comer ainda. 

E ele se sentiu muito bem, muito feliz e ele sonhava com seus outros irmãos, ele se lembrava 

deles, mas, ali ele conseguiu acompanhar toda vida. Foi essa... 

 

Em seguida João foi convidado pelo professor de segundo ano para fazer uma atividade 

com a sala ainda sem saber da reclassificação. No dia seguinte sua professora disse que o professor 

o esperava novamente em sua classe. Nesse momento João percebeu que estava mudando de classe 

e chorou. Sua professora retomou com ele a história da planta.  

P: Olha..., quando a gente teve que falar a verdade para ele, usei as imagens da história e falei: 

“Lembra a história que eu contei? Que nem aquela plantinha? Então, veja bem, ela foi 
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transplantada e ela cresceu e se desenvolveu”. E também passei isso para classe e ele tinha falado 

para os amigos quando ele contou pela primeira vez, ele abriu essa história para alguns amigos, 

ele falou que ia repetir de ano. E a gente nunca usou esse termo, nem reclassificação. E aí eu 

falei para sala e eu falei para ele também: “Você não vai repetir, porque repetir é refazer alguma 

coisa que você não fez bem feito”. Eu falei para as crianças, eu falei: “Repetir ninguém repete 

de ano nessa escola, o que acontece é que algumas, crianças são colocadas na idade certa. Por 

algum motivo, não entrei no mérito, o João foi antes para o primeiro ano. 

 

 Ao chegar em casa seus pais conversaram com ele e quando a palavra “repetir” surgiu, eles 

sustentaram a versão da professora. Também assumiram a responsabilidade pela decisão de 

colocá-lo antes da hora no primeiro ano. Isso trouxe um alívio para João. Ele admitiu que o 

conteúdo do terceiro ano estava muito difícil, seu medo era de perder a amizade dos colegas. 

 No dia seguinte João estava com medo de entrar na escola e foi com a mãe até a enfermaria 

ver se a dor de barriga que estava sentindo melhorava. Enquanto isso a professora de classe contava 

aos seus colegas que João estava com medo de perder seus amigos. Alguns alunos quiseram 

conversar com ele na enfermaria e reafirmaram sua amizade. O processo, a partir daí foi realizado 

pelas crianças. Esse dia João permaneceu em sua classe, mas no final da manhã avisou a professora 

que no dia seguinte iria para a sua nova sala, onde foi recebido calorosamente. 

Os professores avaliaram que as histórias ajudaram o processo de transição de João de uma 

classe para a outra. Segundo o relato do professor de segundo ano: 

P: Então veio esse retorno de algumas famílias, eles ouviram e falaram: “A história que contou 

ontem ele ficou repetindo aqui”. E ficaram muito impressionados com esse sofrimento de não 

conseguir, né, porque é muito a ver com esse processo deles de estar aprendendo e conquistando 

tantas coisas que ainda tá vivo de primeiro ano, segundo né. E esse coelhinho não poder... Então 

caiu assim muito. Então quando eu trouxe a história para vida real e falei: “Lembra da história?” 

Eles relembraram. “Isso pode acontecer com a gente”. E aí eu trouxe, verbalizei e avisei: “Então 

João, vem aqui”. Então eles acolheram com esse sentimento.  

Abaixo segue o relato materno sobre o momento no qual João tomou consciência da 

mudança de sala: 

M: (...) ele não enxergou de uma forma clara, vamos dizer assim. Que foi o que aconteceu quando 

ele começou... ele começou a ir e estava tudo lindo e aí quando ele sentiu... 
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T: ...o que iria acontecer.  

 

M: O que iria acontecer, ele falou: “Não. Não é isso que eu quero, não vou”, e teve toda aquela 

questão que, assim, para ele foi muito difícil, para a gente também porque a gente vinha 

conversando e até eu falei: “Olha, vai ter que ter um momento de sentar e falar com ele”. Só que 

eu achava que a Marta iria virar e falar assim: “Hoje eu vou conversar com ele”. Então de repente 

faltou isso. Mas também já foi. Porque quando ela conversou... ele falou que ele não ia e ela 

conversou, ele ficou péssimo. E aí ele me ligou ele, não conseguia nem falar de tanto que ele 

chorava, né. E foi engraçado porque ele ligou para mim e falou assim: “Eu conversei com a dona 

Marta”. Como se eu já soubesse de tudo. Não, ele falou: “A dona Marta me contou”. E eu falei 

para ele: “Contou o quê?” E aí a gente veio para cá correndo eu e o Luís, e fomos almoçar com 

ele todos juntos e aí ele chorou muito e ele não queria. A gente foi conversando. Aí eu fiz a 

pergunta bem clara para ele, eu falei assim: “João, preciso que você me fale. Nada é definitivo. 

Então eu entendo que você está triste e é normal você ficar triste né, não seria normal se você 

não ficasse, mas eu queria saber assim, sua tristeza é o que? É por conta dos seus amigos? Porque 

se for por conta dos seus amigos, isso não vai acontecer. Eles vão continuar sendo os seus amigos, 

né.  Eu queria que você me falasse: tá tudo muito fácil na sala? Se você me falar que está tudo 

muito fácil eu vou conversar com a dona Marta, vou conversar com a Florencia e a gente vai 

conversar de novo para entender melhor”. Porque eu queria que ele enxergasse. E aí ele falou: 

“Não, não está fácil”. Eu falei: “Então, se não tá fácil é justamente porque você não está no lugar 

que você deveria estar.  

 

T: Sim.  

 

M: Apareceu na hora quando eu falei para ele isso e o Luís também falou e tudo que ele deu um 

tipo “Ufa”.  

  

No dia seguinte João não queria ir à escola e queixou-se de dor de barriga. Sua mãe 

combinou com ele que pelo menos fizesse uma tentativa de entrar, caso fosse muito difícil, ela 

pediria para que a avó fosse buscá-lo. João ficou na enfermaria da escola enquanto a mãe foi 

telefonar para a avó. Quando alguns de seus colegas de classe souberam que ele estava preocupado 

com a mudança de sala, foram encontrá-lo na enfermaria. 

 

M: E aí foi super lindo porque aí... A partir daí todo o processo foi feito pelas crianças. Então 

assim eles falaram para o João que não queriam que ele ficasse triste, que eles vão ser amigos 
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para sempre tal e o João todo envergonhado e eu disfarçando para eu não começar a chorar, né. 

Aí eles: “Fica João, fica porque a gente quer que você fique na aula e tal”. Aí eu vi que ele estava 

meio acuado e falei assim: “é que ele tá com uma dorzinha na barriga vamos ver se ele vai 

melhorar”, aí os meninos falaram assim: “Mas amanhã você vem, né?”, ele falou: “Venho”. 

Então assim, para ele começou a acalmar. Aí eles foram embora, eles voltaram de novo, os dois: 

“A dona Marta está te chamando”, falaram para mim, eu falei: “Tá bom”. Aí eu voltei lá de novo. 

Aí cheguei lá e estava toda a sala na porta naquela euforia de que queriam abraçar o João, de 

quem queriam ver o João, de que queriam falar para o João que gostavam do João. E 

coincidentemente a Neusa estava passando mal na enfermaria, passando muito mal e com asma. 

Aí eu falei: “Não dá para ir todo mundo para lá porque, né, bagunça e tal. Então vamos num 

grupinho. E vai lá e conversa com ele tudo e depois vai outro grupinho. Aí umas cinco meninas 

foram e aí assim, menina... e abraçaram ele, falaram: “Você vai ser nosso amigo para sempre. 

Vai ser muito legal que você vai ter uma sala nova e você vai fazer uma viagem de não sei 

aonde...”, “Você vai para Demétrio de novo, você vai para não sei aonde de novo!”. E aí assim, 

passando toda uma coisa do tipo “que legal”. E aí elas falaram: “E a sala quer te dar um beijo e 

vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Vamos escondido. E aí começaram já a fazer o esquema e 

fizeram ele ir para a sala e eu até filmei, se quiser eu te mando. 

 

T: Ah! Eu quero, eu quero.  

 

M: Foram para sala, aí ele escondido no meio delas e quando chegou lá foi o maior: “Fernandes!”, 

porque ele é conhecido como Fernandes. “Fernandes! Fernandes!” e todo mundo abraçando ele, 

levantaram ele e não sei o quê, e ele super assim. “Fica, fica, não sei o que. Você é nosso amigo, 

não sei o que. A gente vai estar no mesmo pátio, a gente faz isso, a gente faz aquilo”. Aí eu 

chamei ele de canto e falei: “João, eu já pedi para vovó vir te buscar. E aí?” e ele falou: “Eu acho 

que eu vou ficar né”.  

 

Ambas: (risos). 

 

M: E eu falei: “Tá bom”. E aí ficou e no final do dia ele chegou para Dona Marta e falou assim: 

“Amanhã eu vou para sala do professor Antônio”. Aí ela falou: “Mas você quer ir lá assistir a 

primeira aula?”, ele falou: “Não, eu quero ir com todo meu material”. Então assim, foi bem isso, 

eu acho que sim teve todo um... 

 

T: Um preparo. 
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M: Um preparo. E eu acho que todos os passos... isso a todo momento eu também pensava: “Eu 

tenho que confiar, eu tenho que confiar que é o melhor para ele”. É muito difícil porque por mais 

que eu leia e que eu estude e que eu tenho feito um pouco do seminário e tudo mais, mas assim, 

toda minha vida escolar foi numa escola tradicional então repetir é uma coisa, né, dolorosa, triste, 

que depois passa? Passa. Lógico que passa, mas é uma dor que você não quer para o seu filho.  

 

Novembro de 2018 

 Em novembro encontrei João na porta do 3º ano embora ele já tivesse assistido às aulas em 

sua nova sala em função de sua reclassificação. Estava com boa aparência, com um novo corte de 

cabelo. Perguntei se o cabelo novo era para combinar com as outras novidades em sua vida e ele 

concordou. Em seguida eu quis saber como tinha sido assistir as aulas no 2º ano e ele respondeu 

que tinha sido legal, o professor dera aos alunos um livro só com imagens para que inventassem 

uma história. Não falou mais nada sobre o assunto e não insisti. 

Terminou de fazer sua arma de palitos e depois viu sobre a bancada vários outros trabalhos 

feitos com palitos de sorvete. Quis fazer uma “caixa-símbolo” (sic). Escolheu o formato de um 

pentágono e se pôs a trabalhar em silêncio. No fim, ofereci minha ajuda para fazer a base da caixa 

pois ele estava com dificuldade em colar os palitos finais. 

Depois da caixa, João quis pintar uma arma de palitos que havia feito de cinza e preto com 

tinta guache. Ele queria levar a arma nesse mesmo dia e a tinta tinha que secar logo. Comentou 

que a arma que tinha feito com seu pai demorou apenas algumas horas para ficar pronta e que a 

nossa, tinha demorado vários encontros. Respondi que ela tinha sido inteiramente projetada por 

ele. 

 Com o tempo que sobrou sugeri contar-lhe uma história. Sentamo-nos no tapete e João 

ficou deitado de barriga para cima ouvindo a história de Perseu. Desta vez ele não se encolheu. 

Em um determinado momento colocou a mão dentro do short e se manipulou. Foi a primeira vez 

que observei esse gesto durante nossos encontros. 

 No final do mês fui buscar João em sua nova sala, no 2º ano. Veio comigo tranquilamente. 

Na sala de atendimento perguntei se lembrava da história que eu havia contado no encontro 

anterior. Ele disse que sim e contou-me os elementos principais da história do Minotauro até a 
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parte onde eu tinha parado. Deitou-se no tapete e parecia que iria assumir a posição fetal quando, 

de repente, virou-se de barriga para cima e ouviu atentamente o final da história. 

 Depois quis pintar sua caixinha de palitos com muitas cores. No verso, João fez algo 

parecido com um sol, sobre o qual colocou um vulcão com a lava escorrendo. Trabalhou com três 

pinceis diferentes e fez um trabalho muito cuidadoso. Perguntei quais eram as atividades que ele 

gostava de fazer e João disse que eram pintar, mexer com papeis e argila. Queria continuar os 

encontros no próximo ano. Contei que era nosso último encontro do ano, mas que o trabalho 

continuaria em 2019. No dia seguinte levei para sua sala a sua caixinha de palitos, já seca. 

 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

  

Em novembro também foi realizada uma entrevista com a mãe de João para conversar sobre 

o aprendizado do aluno e como tinha sido o processo de reclassificação. Ela tinha percepção das 

dificuldades enfrentadas pelo filho, mas, ao mesmo tempo, o via inserido em sua antiga sala. A 

proposta de reclassificação veio como uma surpresa, ela imaginava que isso só pudesse ocorrer no 

final do 4º ano. Depois da primeira reunião sobre o tema os pais resolveram assumir o processo, 

se não desse certo poderiam mudar de escola. 

Uma vez que a mãe, por conta própria tinha procurado uma avaliação psicopedagógica foi 

acordado com a família que a profissional encerraria esse estudo preliminar e entraria em contato 

com a escola para compartilhar sua visão das dificuldades de João. Em reunião com a terapeuta 

ocupacional da escola, a psicopedagoga de orientação piagetiana, constatou que João tinha 
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realizado as aquisições pertinentes à sua idade. Não poderia ser descartada a possibilidade de uma 

dislexia, embora ele ainda fosse novo para se chegar a um diagnóstico definitivo. Antes de 

qualquer intervenção externa, esperaríamos para ver como João chegaria à escola no próximo ano, 

quando finalmente se poderia vê-lo em seu contexto adequado.  

A preocupação que existia, por parte da mãe, em relação ao seu vizinho não se confirmou. 

Os dois se tornaram amigos. Os professores deixaram em aberto a possibilidade de João voltar 

para brincar na pausa com sua antiga sala, mas ele não quis. Permaneceu com seus novos colegas 

no pátio do segundo ano. 

Ao final do semestre o professor de classe relatou que João estava bem inserido no contexto 

da classe, participava ativamente das brincadeiras. Do ponto de vista do conteúdo, ele avaliava que 

o aluno estava no grupo que ainda lutava com a alfabetização, mas não era o único a não estar 

completamente alfabetizado.  

Março de 2019 

João cresceu durante as férias de verão, estava com o rosto alegre e muito mais falante. 

Contou sobre suas férias no Guarujá e sobre seu avô que tinha quebrado o dedo na praia. Perguntei 

como ele estava em sua sala nova e se já tinha feito novos amigos. Citou o nome de três colegas. 

Quis fazer uma nova arma de elástico pois a que tinha feito no ano anterior não funcionava tão 

bem. A pintura impedia o elástico de deslizar. 

Dei a ele o material e ele fez tudo com independência. Colou as partes que havia preparado 

com os palitos e sobraram dez minutos de atendimento. Me ofereci para contar uma história e ele 

aceitou. Escolheu o livro “O fio mágico”. Fomos para o tapete e quando comecei a contar a história 

ele descobriu que o personagem principal também se chamava João. Primeiro deitou de costas para 

mim como das outras vezes. Depois virou-se de barriga para cima e ouviu a história atentamente. 

Quando o sinal tocou e eu disse que terminaríamos na próxima semana fingiu uma cara brava. Saiu 

da sala contando que sua irmã mais velha gostava muito de ler, todos os tipos de livros e também 

inventava histórias para contar-lhe quando os dois ficam sozinhos na quarta-feira à noite, antes de 

dormir. A história que ela estava contando no momento era de mistério. 
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No encontro seguinte, depois de trabalhar em sua arma de palitos, quis ouvir o resto da 

história “O fio mágico”. Enquanto eu buscava o livro, João se deitou no tapete, pôs a cabeça na 

almofada com uma expressão de satisfação. Disse que era gostoso. Perguntei o que ele achava 

gostoso, o tapete? A sala? As atividades que ele fazia? Respondeu que eram as três coisas que eu 

tinha citado. 

 Ouviu atentamente a história abraçado com pernas e braços na almofada. Disse que tinha 

gostado muito dela. Ele também gostaria de ter um fio mágico para adiantar o tempo, chegar logo 

em casa e poder brincar.  

Seu professor de classe contou que durante o primeiro mês de aula não realizou nenhuma 

atividade com a classe que exigisse leitura e escrita, elas ocorreram a partir de março. João estava 

lendo e escrevendo, participava de todas as vivências ativamente, querendo responder as perguntas 

e acertando as respostas. Estava bem inserido socialmente e às vezes testava os limites em sala. 

Seu professor via essa atitude como positiva, mostrando que se sentia parte do grupo. 

A família ficou mais tranquila. Nesse momento foi descartada a possibilidade de uma 

intervenção psicopedagógica. João ainda não gostava de ler quando obrigado, em casa ou na 

escola, mas a mãe já observava que ele lia por iniciativa própria em situações do cotidiano, quando 

não estava em evidência. Nas tarefas de casa, sempre que era necessário escrever algo sobre uma 

história que o professor contara em sala, João se lembrava de todas as partes e queria escreveria 

sobre ela. Isso era uma novidade. No ano anterior as lições lhe causavam muita angústia.  

Maio de 2019 

 Em maio João comentou que tinha passado o Dia do Trabalho (1º de maio) com um amigo 

da época de jardim da infância, em sua casa. Foram à piscina, tomaram sorvete, assistiram à um 

filme. Comentou que achava estranho que fosse chamado “Dia do Trabalho” quando não havia 

aula nem trabalho. Só nesse dia é que deveria haver trabalho e escola. Neste momento João já 

estava manejando o canivete com segurança para realizar seus projetos e encontrando seus próprios 

meios para resolver os problemas que eles lhe traziam.  

Neste dia, no tempo que faltava para o atendimento acabar, deitou-se no tapete de pele de 

carneiro e se lembrou do tempo de jardim onde havia um lugar assim para dormir quando se estava 
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cansado. Havia muito tempo para brincar. João comparou com o tempo de sua pausa atual e 

perguntou quanto durava a pausa no Ensino Médio. Depois lembrou-se que no jardim de infância 

brincavam de “restaurante”. Juntavam as mesas, acendiam velas e umas crianças eram garçons e 

outros clientes. A professora fazia a comida e ela era boa. Perguntei se ele gostaria de ter ficado 

mais um ano no jardim. Respondeu que sim, que dois anos tinham sido muito pouco. 

 Então perguntei como foi a entrada no 1º ano e ele respondeu “bom”, sem muita ênfase. 

Perguntei como estava na sua classe atual, João ficou mais quieto e entendi que era melhor não 

insistir. 

 Em uma entrevista seu novo professor de classe relatou como tinha ocorrido, sob seu ponto 

de vista, a inserção de João na sala nova. 

P: Olha, mesmo que na primeira época45, é uma época que as qualidades dela não se exigem 

grandes questões intelectuais, já de cara eu pude perceber duas coisas: primeiro, que ele estava 

experimentando… meio que testando como que era o funcionamento. Como que era comigo, 

como que era com a classe… então ele se sobressaiu assim. Isso durou umas duas, três semanas. 

Ele também, ele me surpreendeu… foi a atenção, e a participação no que diz respeito a 

retrospectiva. Então naturalmente ele buscava… ele se dispunha a fazer a retrospectiva. Isso 

chamou a atenção, porque isso mostrou uma presença e uma atenção, coisa que nesse convívio 

que eu tive com ele o ano passado, isso não apareceu. Então nesse primeiro momento ele se 

envolveu, participou, fez os trabalhos de aquarela que a gente desenvolveu na época. Socialmente 

também ele logo estava inserido no grupo, então essa poderia ser uma preocupação, isso não 

aconteceu. Então ele sempre esteve, não só brincando junto, mas sendo reconhecido como 

alguém que é importante para o grupo. Ele já tem até um.... eles chamam ele de um jeito lá, tipo 

de um apelido… ele desde o começo já entrou para o grupo, ele já é o cara legal.  

 Quando a classe começou a trabalhar com a matemática, seu novo professor notou que 

João mostrava boa compreensão do conteúdo, se lembrava do que havia aprendido no passado, se 

sentia confortável. Se no final do ano anterior João parecia ter entrado no último terço da classe 

em termos de aprendizado, no início do novo ano letivo parecia haver dado um salto. A escrita 

permanecia mais difícil, porém, segundo seu professor, ele estava se apropriando dela com mais 

tranquilidade. Acompanhava as conversas sobre o livro que estava sendo lido pelo grupo embora 

 
45 Os novos conteúdos são apresentados aos alunos da escola Waldorf em blocos temáticos com a duração aproximada 
de quatro semanas. Isto permite que o professor possa aprofundar o tema junto à sua classe, trabalhando-o 
intensamente durante um mês. Estas aulas acontecem na primeira parte da manhã e são chamadas aulas de “época”. 
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o professor não soubesse se era a mãe que lia para ele em casa ou se era o próprio aluno que havia 

ganhado uma independência nesse sentido.  

P: Em relação a leitura, ele ainda não quis, não teve assim… e eu respeitei de ler em voz alta 

sozinho na sala. Mas, pelo relato da mãe, ele está lendo em casa, e pelas respostas que ele tem 

dado quando eu pergunto do livro. Então ele está me respondendo certo. Se tem alguma ajuda aí 

eu já não posso garantir. Eu ainda respeitei essa questão de ele ler em voz alta, mesmo porque 

ele conquistou um status que ele não tinha, então também eu achei melhor não forçar, não insistir 

muito pra que ele leia sozinho. Ele se sentiu… 

T: Crescendo. 

P: Crescendo assim. Então ele tá na turma lá… dos mais populares, entendeu? Ele saiu desse 

lado coadjuvante. Então também se tem… se ele não se sente seguro, eu não… né 

T: Claro, … não quis forçar. 

 Sobre o processo de reclassificação e a passagem de João de uma sala para outra, o 

professor considerou que o movimento de testá-lo, que aparecia em sua participação em pequenas 

bagunças com outros colegas durante as aulas, era algo natural. João parecia ter se apropriado da 

maneira diferente com a qual as coisas aconteciam em seu novo contexto. O vínculo entre os dois 

parecia estar se fortalecendo. Também constatava que os pais de João estavam bem tranquilos e 

que isso se refletia na postura do aluno. No momento da brincadeira, em contraste com o que 

acontecia em 2018, João participava ativamente, saindo da posição periférica que ocupava na 

classe anterior. 

 Na mesma época os pais conversaram sobre como viam o filho em sua nova sala. Para o 

pai, a falta de interesse de João pela leitura era ainda motivo de incômodo, mas percebia que seu 

filho estava mais confortável em seu novo contexto. Sua mãe confirmou essa percepção, mas 

relatou que em diversas situações cotidianas ele estava fazendo uso espontâneo da leitura, como 

por exemplo quando lia os títulos de desenhos animados na tv.  Os pais percebiam que existiam 

determinados temas para os quais João demonstrava muito interesse, relacionados a experiências 

de física e tecnologia que o levavam a querer investigar coisas. Também observaram uma mudança 

qualitativa na maneira como o filho se relacionava com a produção de texto próprio. 

M: (...) uma coisa que é bacana, o professor pediu pra… ele contou uma história e pediu para 

escrever sobre a história. Antes, ano passado, quando acontecia isso ele escrevia uma frase, e já 
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estava bom demais. Agora assim, ele fala o que ele quer escrever, e às vezes até eu penso assim: 

nossa, vai ficar muito grande né… ele não desiste, entendeu. Então, quer dizer, como está se 

tornando mais fácil, pode ser que daqui a pouco também… 

T: O interesse surja. 

M: O interesse apareça, entendeu. 

 O pai relatou que durante os finais de semana nos quais ele estava com João e sua filha 

mais velha, já adolescente, aconteciam conversas sobre política. Pela primeira vez seu filho tinha 

demonstrado interesse por compreender sobre o que o pai e a irmã conversavam. Dizia o que não 

havia entendido e pedia para que lhe explicassem. Isto era uma novidade.  

Em meados do mês de maio sua professora de alemão faleceu de câncer. Seu filho era 

colega da sala de João. No dia em que a escola foi comunicada da morte da professora, João 

chorava muito e não conseguia parar. Seu professor de classe pediu que me buscassem para 

conversar com ele.  Fui encontrá-lo em sua classe e perguntei se ele gostaria de ficar comigo um 

pouquinho em minha sala. João concordou. Na sala do Apoio ficou deitado, encolhido no tapete, 

enquanto conversávamos sobre sua professora. Chorou muito e depois se acalmou. 

 Na semana seguinte faltou à escola. Teve uma febre alta logo depois do incidente. No 

encontro seguinte, João estava mais calado. Foi sozinho à estante, pegou o saco de argila e uma 

tábua para trabalhar. Pediu palitos de sorvete e churrasco e pôs-se a modelar. Fez uma figura 

humana e a atravessou sua cabeça com um palito de churrasco. Cortou-o para adequar seu 

tamanho. Disse que ia fazer uma guerra entre humanos e alienígenas. Perguntei o que era o boneco 

que estava modelando, humano ou alienígena? Respondeu que era um humano. Modelou uma 

arma que disparava flechas e um alienígena. João ficou modelando em silêncio quase todo o 

atendimento. Curiosamente, nos encontros seguintes João não quis levar para casa os bonecos que 

modelou nesse dia. Eles ainda permanecem na sala de Apoio Pedagógico. 
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Fig. 5 

 

Agosto de 2019 

 

No início do semestre João retomou seus encontros comigo. Foi ver as peças que tinha 

realizado no semestre anterior e quis fazer argila. Modelou um vaso com furos no fundo e 

perguntou se ele poderia ir para o forno de argila para ser queimado. Se fosse, seria possível molhá-

lo? Respondi que sim e que os lados precisariam estar lisos para que ele resistisse ao calor do 

forno. João alisou a superfície do vaso e deixou-o secar. Esperou pacientemente que seu vaso de 

argila fosse queimado, perguntando várias vezes se ele já estava pronto. Como o processo dependia 
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do uso de um forno especial, foi só no final do semestre que ele conseguiu pintá-lo com várias 

cores e leva-lo para casa. 

Depois de modelar o vaso, com argila e um palito, fez o que parecia ser uma luneta, depois 

um binóculo, sempre procurando abrir um buraco maior com o palito. Ajustou a distância entre os 

dois tubos para poder olhar melhor pelo buraco. Dirigiu o binóculo para mim, em seguida para 

fora. Desistiu do projeto e ficou amassando e furando a argila. Disse que gostava de mexer nela. 

Respondi que parecia que ele estava dando golpes de caratê. “Sim”, respondeu, “Vou fazer uma 

prancha.” Modelou uma superfície lisa e deixou-a para secar. 

 Na saída perguntou se depois de quebrá-la poderia aproveitar o material para fazer outra 

coisa deixando-o na água. Contei como os alunos do Ensino Médio reciclam as peças das quais 

não gostam mais deixando-as na água durante um tempo. João gostou da ideia. 

 Na mesma época seu professor de classe me mostrou alguns textos escritos por João onde 

apareciam trocas fonéticas (B/D, C/G, P/B). Conversamos sobre a possibilidade de encaminhá-lo 

à uma fonoaudióloga. 

Setembro de 2019 

 Notei que nos encontros realizados a partir de setembro, João já vinha com vários projetos 

em mente para realizá-los no espaço do Apoio Pedagógico. Um dia contou que estava criando uma 

empresa para produzir cadernos e quadrinhos. Passou o encontro trabalhando muito concentrado 

nos desenhos e montagem dos cadernos. Seus colegas lhe tinham feito várias encomendas. 

Outubro de 2019 

 No início de outubro quis fazer experiências para tingir argila com nanquim. Misturava a 

tinta à argila, escurecendo o material. Não satisfeito com o resultado, fez pequenas “bombas” de 

argila, recheadas com nanquim que explodiriam ao serem pisadas. João levou-as para seu pátio 

para testá-las. No encontro seguinte contou-me que a experiência não tinha saído exatamente como 

ele esperava. 

 No mesmo mês contei a João que estava encerrando o registro dos atendimentos para a 

pesquisa, mas que poderíamos continuar nos encontrando se ele quisesse. João disse que queria e 

que já tinha reparado que eu não estava mais fotografando seus trabalhos. Ao final do ano 
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conversaríamos com o professor de classe e com seus pais para avaliar a continuidade do trabalho 

em 2020. João pareceu ficar tranquilo com nossa conversa.  

Na mesma época foi realizada uma última entrevista com os pais de João para oficializar o 

encerramento da pesquisa. Relatei o acordo realizado com João de continuarmos os encontros até 

o final do ano e sua mãe contou que quando ele soube de nossa reunião pediu para deixar claro 

que queria continuar os encontros com o Apoio. 

 Durante a conversa seus pais confirmaram a percepção de uma nova relação com a leitura 

que João já vinha mostrando desde no início do ano: 

M: É óbvio que depois que ele destravou, de leitura e de escrever, pra ele mesmo, dá pra perceber, 

que abriu um outro mundo. Mas, ele continua… ele é devagar nisso, não é uma coisa que tipo 

abriu e... que tá devorando livro, tá lendo tudo e tal. O que eu sinto muito é nas coisas práticas 

do dia a dia, que ele parou de… assim, ele pára de pesquisar na internet usando voz, que ele fazia 

pra caramba, aí ele pega e copia o texto, já é legal. Ele lê as placas, na televisão que ele clicava 

só pelo ícone, agora ele já lê o que é que tá… eu sinto em umas coisas práticas, manda mensagem 

no Whatsapp. Só que ele não é dos que mais se empolga em ler livro assim né… 

A preocupação pela falta de interesse formal pela leitura permanecia, apesar do 

reconhecimento de que, para João, ela já havia ganhado sentido em seu cotidiano. Em parte, sua 

mãe atribuía esse pouco interesse de João pelos livros aos diferentes momentos vividos por ele e 

sua filha mais velha no contexto de seu casamento. 

M: Eu realmente fiquei muito impressionada com o deslanchar do João. Foi uma coisa assim, a 

troca, essa reclassificação, tudo que aconteceu, tiveram sofrimentos sim, tiveram. Mas faz parte 

da vida. Para ele foi uma descoberta. Ele se colocou na sala, então ele tá aprontando, sim tá 

aprontando, mas assim você sente que ele está seguro de si. Ele está pertencente aquele momento, 

isso foi muito legal. Então assim, isso da leitura eu também sinto, a gente vive falando. Mas aí 

eu comecei, a gente vindo pra cá eu comecei a buscar na memória e… porque a gente tem uma 

filha que é devoradora de livros. Mas, ela começou com 12 anos. Antes era triste, e eu lembro 

que a gente sofria muito, porque assim, eu leio muito, o pai muito, e a Juliana ela sempre amou 

escutar histórias, diferente do João. Mas aí eu já vou pra um lado que assim, a gente teve muito 

mais cuidado com a Juliana em relação a… o passeio que a Juliana mais amava era ir à livraria 

e ficar horas na livraria. São tempos diferentes, a tecnologia entrou na nossa vida e consumiu 

muito. Mas assim, eu sinto, pelo menos do meu lado, que eu pequei no que eu pude oferecer 

disso, de cultural sabe. A gente ia muito em teatro, a gente ia muito. Cinema era pouco. Dança, 
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teatro, tanto de rua, no Sesc… a Juliana teve muito essa cultura. Exposição… ele, pelo trabalho 

foi morar em Bruxelas uma época. A gente foi pra lá, eu fiquei 3 meses lá, não? 

P: Você ficou menos. 

M: Ele ficou 6 meses, mas assim, eu e a Juliana fomos. O dia inteiro era museu em museu, e lá 

tem muita coisa. Tem o museu infantil, museu da ciência, museu não sei o quê lá… E o João… 

ficou pra trás. 

T: Viveu outra época 

M: Outra época…  

 Os pais viam João como uma criança muito criativa e a mãe sentia que nesse momento ele 

precisava de alimento para sua criatividade, estava se empenhando em oferecer experiências a ele 

nesse sentido. Ambos se mostraram gratos pelo acompanhamento de João pelo Apoio Pedagógico 

no encerramento da pesquisa.  

Como relatado acima, nesse momento foi possível identificar que João estava fazendo 

trocas fonéticas e encaminhá-lo para uma avaliação fonoaudiológica com o objetivo de auxiliá-lo 

nessa questão específica. Esta indicação, baseada na observação dos textos produzidos pelo aluno, 

teria sido impossível no ano anterior quando João ainda não conseguia produzir um texto com 

autonomia.  

O boletim de João referente a 2019 confirmou as percepções de seu novo professor de 

classe a respeito de sua inserção na nova turma. Ao longo do ano ele brincou com seus amigos 

mais próximos, mas também com outros colegas, meninos e meninas, e manteve um 

relacionamento respeitoso como os professores. Do ponto de vista do aprendizado, demonstrou 

muita disposição para trabalhar, ouviu com interesse as histórias contadas em sala, participou 

ativamente das épocas de matemática, compreendendo os conteúdos com rapidez e executando 

corretamente os exercícios. No português, aprendeu a letra cursiva e sua ortografia estava 

melhorando. Seu professor de classe via uma evolução grande na produção de texto próprio assim 

como na leitura.  

Essa abertura para as experiências e conteúdos propostos pela escola foi sustentada em 

2020, apesar dos desafios trazidos pelo ensino online. João demonstrou responsabilidade em 
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relação as suas tarefas. A participação nas aulas e interações sociais se mantiveram mesmo no 

formato virtual. Os encontros com o Apoio não foram retomados em função da pandemia. 

O professor de classe de João encerrou sua participação oficial na pesquisa fazendo um 

balanço sobre sua entrada na classe e sobre a condução do processo de reclassificação. 

P: Olha, ele desde o começo foi super recebido com muita alegria. Isso… é uma criança que não 

tem nenhuma dificuldade de interação social. E a gente sabe que foi um momento difícil, um 

momento desafiador, de ter que conquistar novas relações, e ele foi super tranquilo. Desde o 

começo, a classe, os meninos né, reconhecem ele como um menino, um colega que… chamam 

pra brincar. É uma criança que não tem nenhuma dificuldade. Todas as questões são questões 

corriqueiras de relação. Os amigos se tornam amigos porque eles se desentendem, então ele se 

desentende com um, com outro, mas assim, dentro das pausas não é uma criança que está isolada, 

não. Está no grupo e no grupo dessa sala. Ele não tem brincado com crianças da sala antiga. Se 

relaciona, conversa, mas na hora de brincar é com o grupo. Comigo ele também criou um vínculo 

bastante forte, isso até a própria família traz.  E isso eu acho que foi uma coisa muito importante 

nesse momento, porque eu acho que essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Porque se 

você não se vincula, na nossa escola o professor, aí você não consegue… Isso desde sempre foi. 

No começo do ano foi bem interessante, era como se ele quisesse entender qual que era a da 

classe, quais eram as regras, como que era, porque cada classe funciona de um jeito. Cada 

professor tem as suas questões, as suas regras vamos dizer assim né, e ele passou uma época 

tentando entender isso, testando. E também achei muito interessante porque ele se permitiu a 

fazer as brincadeiras, a fazer as molecagens, a fazer pequenas bagunças, que isso também é muito 

saudável que aconteça. Principalmente que isso não acontecia, pelo menos nos relatos que eu 

tinha da professora. Então, quando ele se dispôs a ser essa figura de ação, significa que ele está 

super tranquilo, ele está super ambientado. Porque não é aquela coisa que às vezes a criança faz 

porque não tem recurso social, então ela faz uma coisa que as crianças já olham feio, não. Ele 

fazia… ele estava no meio dessas baguncinhas, pequenas coisinhas né de… super inserido e 

muito à vontade. Então eu acho que o vínculo comigo aconteceu, no decorrer do ano. Aliás logo 

né, eu pelo menos sinto assim. E pela conversa com os pais, o vínculo com a família também, 

principalmente com a mãe, que é a que está mais presente na porta da sala. E isso é muito bom, 

porque tem que ter essa confiança, e com os colegas. 

T: Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? 

P: Eu acho que a gente está encerrando hoje uma coisa que foi bem redonda. Que é difícil, 

desafiadora para todos, para todo mundo. Para o professor, o Apoio, os professores de matéria, 

para a família, para a sala, para as salas, e para a criança. E a gente acabou conseguindo. Marta, 
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eu, como os professores, e você como Apoio, e também, importante dizer, com a parceria da 

família. Porque a família reconheceu o que era de responsabilidade deles. Então a gente 

conseguiu fazer esse processo ficar bem redondo. Foi uma criança que tem tudo para… ela já 

está inserida, tem tudo para seguir tranquilamente, com as dificuldades que todo mundo tem, 

com as questões que todos têm. Mas eu acho que esse processo, se a gente conseguir, quando 

precisar fazer isso novamente, em algum momento... Foi no momento certo. Eu acho que se 

passa fica muito mais complicado, minha opinião. Foi na idade certa, mais pra frente… então 

essa questão: é agora, vamos resolver agora ou vamos levar. Porque depois fica mais difícil, eu 

acho. E tudo que aconteceu, a maneira como aconteceu, o fato de muita gente estar preocupada 

com a criança. Todas as questões foram limpadas antes, as raivas, as angústias de tudo, e a gente 

pode olhar para o processo, e aí foi muito tranquilo. Então eu acho que é com isso que eu queria 

terminar. 

 

 A seguir serão discutidos alguns aspectos do caso relatado, articulados aos conteúdos 

apresentados nas seções “O meio maleável e o processo de simbolização” e “As dificuldades de 

aprendizagem, terapia ocupacional e o meio maleável”. 

Discussão 

João teve um início de vida marcado pelo afastamento precoce da mãe em função de seu 

quadro depressivo logo após o nascimento, seguida por sua volta ao trabalho. Pouco tempo depois 

seus pais se separaram, quando ele tinha por volta de um ano e meio de vida, nova experiência de 

perda afetiva. “Fofo”, seu travesseiro da infância, pode ser visto como um objeto transicional, 

usado em sua tentativa de lidar com essas separações (WINNICOTT, 1951). Apesar dos desafios 

em termos relacionais, João pôde contar com o vínculo estabelecido com sua babá, figura 

importante em sua primeira infância e citado na primeira entrevista realizada com os pais. 

Na época em que frequentava a Educação Infantil, João era visto como uma criança frágil, 

emocional e fisicamente, que precisaria permanecer mais um ano no ambiente de jardim de 

infância. Sua ida precoce ao Ensino Fundamental criou um descompasso entre suas necessidades, 

de ser acolhido, de brincar livremente, e as exigências do ensino formal. Ao final do primeiro ano 

escolar, vivenciou nova perda, desta vez de sua professora de classe.  

Durante o segundo ano escolar, João não conseguiu inserir-se no grupo social, orbitando 

as brincadeiras dos outros alunos e tampouco vincular-se aos conteúdos escolares. 
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Retomando as contribuições de Brun e Guinard (2015) podemos ver como, no caso de João, 

as primeiras experiências infantis (relacionais e sensório-motoras) base sobre a qual o processo de 

aprendizagem pode se ancorar, se encontravam comprometidas. A proposta de acompanhamento 

por parte do Apoio Pedagógico abarcou o oferecimento de um espaço confiável no qual ele pudesse 

expressar suas necessidades, retomar suas primeiras vivências, simbolizá-las e integrá-las.  

No início do trabalho conjunto, João faz a pintura de um deserto que pode ser visto como 

o “deserto” de suas primeiras experiências no campo das relações e, simultaneamente, uma 

imagem de como vivia seus desafios no âmbito escolar. 

Em um dos primeiros encontros João ouviu a história de “Polegarzinha” que apresenta a 

imagem do pássaro que parece morto, mas ao receber calor, pode reviver. Podemos reconhecer no 

conteúdo simbólico do conto uma referência a suas experiências que encontra, porém, uma 

resolução favorável (CHOUVIER, 2013).  

 Ao longo de 2018, João adota várias vezes a posição fetal, entrando em um aparente estado 

regressivo. Como apontado por Winnicott (1954), essa experiência pode ser vista como um 

indicativo da confiança de João no ambiente que lhe estava sendo oferecido e que criava a 

possibilidade de retomar as vivências de falha ambiental e de sua reparação.  

João também teve oportunidade, durante os encontros de dar vazão a sua agressividade, 

oculta por seu comportamento externo, doce e amável. Ocupou-se ao longo dos primeiros meses 

da pesquisa da confecção de várias armas e bombas em argila. Mais tarde dedica vários encontros 

a produção de armas feitas com palitos de sorvete. O tema da destrutividade é retomado em maio 

de 2019, por ocasião da morte de sua professora de alemão com sua “guerra entre humanos e 

alienígenas”. Como vimos acima, a agressividade ocupa um papel importante para Winnicott 

(1971) no processo de estabelecimento de uma relação com a realidade compartilhada. João teve 

espaço para externar e figurar seus sentimentos agressivos em um ambiente confiável. Esse espaço 

continente também lhe permitiu expor seus sentimentos de tristeza pela perda de sua professora. 

O fato provavelmente evocou a experiência da ausência materna em seus primeiros meses de vida. 

As sucessivas transformações do material, sua resistência, ao fogo, à água, ilustram o tema 

da destruição e sobrevivência do objeto nas experiências de João com a bola de alumínio. O 

material foi amassado, martelado, assumiu diversas formas durante um mesmo encontro. Podemos 



121 
 

estabelecer aqui uma relação com o caso de André apresentado por Brun e Guinard (2015) e o 

tratamento recebido por sua tela de pintura.  

O tema da transformação dos materiais se fez presente neste momento e, também quando 

João pergunta sobre o reaproveitamento da argila. As situações ilustram uma das características 

do meio maleável, sua capacidade de assumir as mais diversas formas e ajudar a figurar o mundo 

interno do sujeito, torná-lo passível de ser simbolizado, compartilhado, apropriado e transformado. 

Como afirma Roussillon: 

[A psique] faz representações para si da sua atividade de transformação e de simbolização, ela 

simboliza que a sua atividade de transformação é uma atividade de simbolização, ela procura 

para si análogos desta “coisa” fundamental que é a representação simbólica, pela qual se 

metabolizam as suas experiências vividas. (ROUSSILLON, 2019, p. 225) 

Na mesma época em que ocorre sua reclassificação, João se propõe a construir o que ele 

mesmo chamou de “caixa-símbolo”, um objeto capaz de conter um “vulcão” de pulsões e 

sentimentos disruptivos. Concomitantemente, João deixa de adotar a posição fetal, mostra-se mais 

atento, mais desperto, mostrando que pôde fazer uso das vivências regressivas e transformar, em 

alguma medida, suas experiências relacionais iniciais. Para que este passo fosse possível parecem 

ter contribuído tanto o que foi vivido durante os encontros no Apoio Pedagógico quanto a maneira 

de conduzir de seu processo de reclassificação. 

Em 2019, João passa a expressar com mais clareza seus desejos e descontentamento, sem 

perder sua gentileza. Torna-se mais falante e retoma vivências anteriores, como suas experiências 

no jardim de infância e seu sentimento de frustração por ter ido precocemente ao Ensino 

Fundamental. A lembrança é ativada pelo contato de João com o tapete de lã da sala. A situação 

ilustra a possibilidade que o meio maleável (material/terapeuta) oferece de acessar experiências 

angustiantes ou prazerosas através da sensorialidade (BRUN, 2014b). E que podem ser, 

finalmente, expressas através da linguagem verbal. 

Aos poucos, João começa a ocupar-se da construção de projetos/objetos que envolvem o 

outro, como o campo de futebol e as revistinhas para vender. Também surge seu interesse por 

temas compartilhados por outros, como as discussões políticas entre seu pai e a irmã. Aqui pode-

se retomar a ligação que Winnicott (1971), estabelece entre o espaço potencial, o brincar e a 
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possibilidade de usufruir das experiências culturais. É nesse campo que a proposta de intervenção 

do Apoio Pedagógico se propôs a atuar. Professores e pais observaram em João uma maior 

abertura, desejo de aprender e uma nova relação com os conteúdos ministrados na escola. As 

experiências vividas pelo aluno ao longo dos dois anos nesta pesquisa e o processo de 

reclassificação parecem ter convergido para que sua alfabetização ocorresse “espontaneamente”, 

sem ajuda de um reforço direto ou de um profissional externo.  

Sobre a reclassificação 

É importante destacar o papel ocupado pelo processo de reclassificação de João, ocorrido 

em paralelo aos seus encontros com o Apoio Pedagógico, uma vez que ele coloca em discussão o 

papel da instituição escolar no sucesso ou fracasso escolar dos alunos. Não é intenção desta 

pesquisa discutir o impacto da prontidão escolar no processo de aprendizagem, mas mostrar como 

uma situação de aparente fracasso no estabelecimento de uma relação positiva com o aprendizado 

pode ser revertida através da atuação conjunta e articulada entre distintos profissionais da escola e 

a família. Para tanto alguns fatores se mostraram fundamentais. A família foi comunicada com 

anterioridade de todos os passos que seriam tomados e suas angústias e preocupações foram 

acolhidas pela equipe que esteve mais diretamente envolvida no processo. Foram acolhidas 

inclusive as críticas à instituição. Admitir que não havia certeza quanto ao sucesso da 

reclassificação também se mostrou decisivo. Em uma entrevista a mãe de João comentou: 

M: Eu tive dúvidas... Até agora acabei de falar com uma das mães, aí eu falei assim: “Eu acho 

também que foi muito importante a partir do momento que a Florencia, a Marta e o Antônio 

viraram e falaram: também não sabemos o que aconteceu, não temos certeza de nada, não 

sabemos se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas estamos fazendo o melhor para que seja o 

melhor para ele, né”. Eu acho que isso foi muito importante para mim, né. Porque estava muito, 

assim, primeiro uma coisa de: “É isso que vai acontecer, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo” e 

ficava aquele negócio... tanto que o Luís também falou do tipo: “Como assim vai dar tudo certo? 

Como você sabe? Tipo, quantas vezes foi feito isso para você ter tanta certeza assim?”. Lógico 

vem todo o lado de que às vezes a gente tem certeza de uma coisa sem saber. 

 

T: Você está falando em relação àquela fala da Marta da primeira reunião que a gente teve sobre 

a reclassificação? 

M: Sim. Depois que a gente conversou de novo, acho que na segunda... acho que era aquele que 

estava o Antônio, né. 
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T: Sim. 

M: Que aí foi colocado: “Não sabemos. Estamos pesquisando. Já vimos que já aconteceu lá trás. 

Mas não sabemos”. Então acho que saber da insegurança me trouxe segurança. Você entende? 

As histórias que os professores contaram em suas respectivas salas foram muito 

importantes porque permitiram criar um enquadre simbólico para a transição de João, para ele e 

para seus colegas. Isso permitiu que as outras crianças se tornassem coparticipes do processo e 

trouxessem segurança para o aluno. Também houve uma preocupação em realizar a transição de 

salas de maneira gradual. Mesmo com esse planejamento, João é que mostrou o momento 

adequado de dar o passo e mudar de sala. Esse tempo foi respeitado.  

Por outro lado, o professor que recebeu o novo aluno propôs inicialmente atividades para 

a classe que não pressupunham a leitura. Seu intuito foi dar à João um tempo para se ambientar ao 

novo contexto sem pressões adicionais. Ele também teve liberdade para brincar nos dois pátios na 

hora da pausa, do terceiro e do segundo ano, porém escolheu permanecer no espaço de sua nova 

sala. 

 Outro aspecto a ser destacado foi o fato de seus pais terem assumido perante o filho a 

responsabilidade por sua entrada precoce na Educação Fundamental e terem se desculpado por 

essa decisão. Isto não poderia ter sido previsto nem decidido pela instituição escolar. O impacto 

que essa conversa teve sobre a baixa autoestima que João vinha demonstrando até então pôde ser 

avaliado pela nova postura, mais segura, que ele assumiu na escola.  

 O trabalho do Apoio Pedagógico também foi ressaltado pela professora de classe como um 

fator importante para o processo: 

P: Eu acho que foi fundamental, acho que ajudou a fazer... ampliou essa discussão, eu acho que 

só a gente... eu acho que foi um trabalho de equipe. Você com o olhar do Apoio, nós dois como 

professores, eu acho que deu uma sustentação para esse passo. Eu acho que a participação do 

Apoio em todo processo de verificar essa dificuldade e estar do lado principalmente da professora 

que tinha um aluno na hora de você levar isso para os pais. Então o Apoio, ele dá essa força e 

essa segurança tanto para o professor quanto para a família. Então você junta o Apoio, junta esse 

processo de conselho de classe... Entendeu? Isso dá um peso, um valor que eu acho que foi 

fundamental para os pais entrarem nisso. 
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Pais e professores ressaltaram a importância da parceria entre família e escola. O trabalho 

conjunto e articulado entre as diferentes instâncias dentro da própria escola também é fundamental 

no acolhimento e condução de casos como este. Ele ilustra como a escola pode acolher as 

necessidades específicas de seus alunos, flexibilizando condutas, adaptando conteúdos, atividades 

e posturas em relação aos alunos. A própria instituição pode atuar como um meio maleável, 

correspondendo às necessidades das crianças e jovens. Este aspecto será discutido mais 

amplamente nas considerações finais desta pesquisa. 
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SEGUNDO CASO: PEDRO 

 

Os pais de Pedro são casados e ele possui uma irmã, seis anos mais velha. Nasceu 

prematuro, de uma gravidez gemelar. Durante um exame de rotina realizado na 29ª semana de 

gestação, foi descoberto que um dos bebês tinha falecido e o parto teve que ser induzido. Pedro 

nasceu pesando 1,2 kg e medindo 38 cm. Permaneceu 68 dias internado, durante os quais foi 

submetido a múltiplos exames pois havia um risco considerável de sequela. Seus pais relataram 

como foi esse período em uma entrevista realizada em 05/12/18: 

M: Foi até interessante porque eu estava na UTI com ele, e eu via muitos casos muito 
complicados, de morte, cirurgias e tudo, num ambiente… 

P: Muitas crianças nascendo muito limitadas, com muitos problemas. 

M: Ele estava melhorando, todo dia. Ele estava ali aprendendo a respirar, a crescer, que ele 
nasceu com 1 kilo e 200… 

T: Ele nasceu com 7… 

M: 29 semanas, antes dos 7. E aí ele crescendo, ele ficando bem, e a médica falando: “Oh, daqui 
a pouco ele vai…”. E eu estava super bem… estava assim, positiva. E de repente o bebê…  uma 
tristeza muito grande. Eu não entendi, eu falei: “Como é que pode, essas mães passando isso, e 
eu com um bebê”. E a psicóloga do hospital, eu falava com ela: “Eu não consigo entender, eu 
tenho que estar grata, olha o meu filho…” Ela falou: “Luísa, você se preparou para ser mãe de 
dois, e você, tudo bem, você apagou isso, e você precisa sentir isso”. Então assim, eu acho que 
foi fundamental, porque eu estava me sentindo muito injusta. E aí eu deixei mesmo viver um 
pouquinho aquele luto, porque eu não tinha parado pra pensar. Eu queria, todo dia, estar ali 
acompanhando. Então essa visão dela me ajudou a trabalhar, canalizar nele, mas também sentir. 
E aí quando ele foi pra casa eu acho que eu já estava mais inteira, já estava mais pronta pra viver 
os dois lados. Mas assim, eu na hora não pensei, eu não entendia porque eu estava com aquela 
tristeza, se eu estava com um bebê tão… melhorando e tudo, todo dia tinha uma notícia diferente, 
um exame diferente, mas sempre as notícias eram boas. Então, eu precisei dessa ajuda externa 
para realmente aceitar isso. E o Márcio segurou uma onda, porque ele ficava cuidando das 
coisas… 

P: Eu falava: Luísa, não lê isso aqui não.  

M: “Não lê nada, só assina”. Porque ele tinha que ler… 

P: Porque foi assim, o Pedro, ele foi mapeado de todo o jeito que você possa imaginar, porque 
como eram gêmeos, o médico lá estava explicando que é um sistema hidráulico. Então quando 
morre um, toda a pressão desse sistema vai para um só, então corre o risco de ter paralisia 
cerebral, coisas bem graves. E aí logo no primeiro exame ele falou: “Olha, pode ser que… deixa 
eu ver aqui a posição do pé…” 
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M: Porque ele queria esperar mais tempo. 

P: Aí ele falou assim: “Tá bem, mas isso também não quer dizer nada, isso pode acontecer agora 
ou pode acontecer daqui a duas semanas”. Eu falei assim: Doutor, espera, vamos ver então como 
é que vai fazer, e a gente foi vendo. E aí foi fazendo, dentro do útero ainda, foi fazendo todos os 
exames possíveis, quando saiu… E quando saiu, aí tinha que verificar o olho, porque é a principal 
causa de cegueira mais desenvolvidos, por causa de prematuridade, então tinha um monte de 
testes que tinha que fazer. Coração, cérebro, e ele foi recebendo alta em tudo assim, mapeando 
coração, perfeito, olho perfeito, aí chegou no cérebro… 

M: Coração tinha uma coisa, mas fechou com... 

P: É, um soprinho. E aí quando chegou no cérebro, só os maiores especialistas, o Dr. Gabriel era 
um especialista pós-doutorado em cérebro de criança… 

M: Prematura. 

P: De recém-nascido, mas ele tinha muita experiência com prematuro. E aí ele falou: “Olha, eu 
já analisei mais de 4.500 cérebros de recém-nascidos. Vou falar uma coisa pra vocês, o que vocês 
vão colocar na cabeça do Pedro é problema de vocês, mas na questão física, eu nunca vi um 
cérebro tão perfeito como o do Pedro”. Ele falou assim: “O Pedro é um menino que não tem 
desculpa pra nada”.  

M e P: (Risadas) 

M: Ele nasceu prematuro, mas ele não é… ele não vai ter características de prematuro. E 
realmente ele não tem. Eu ficava com medo de ele ser muito protegido, ele veio muito 
independente. 

P: Ele não gostava de ficar no colo, diferente da Maria que gostava de um colinho, ele se 
incomodava de ficar no colo, tinha que colocar ele no chão. Ele engatinhava tudo, demorou para 
andar, mas ele engatinhava muito. Muito, muito forte… 

                                  M: Ele andou com 1 ano e 10 meses. A gente já estava até preocupado 

 

Apesar da previsão otimista do médico, o desenvolvimento de Pedro, sofreu alguns atrasos. 

Como vimos acima, ele andou com 1 ano e dez meses. Sua mãe descreve como ele engatinhava de 

uma maneira toda própria, arrastando-se pela casa apoiado sobre barriga, como se estivesse 

nadando. Não gostava de ficar no colo dos adultos. Segundo os pais, uma vez que Pedro começou 

a andar, sua movimentação foi bastante independente. O processo de aquisição de fala também foi 

mais lento, principalmente se comparado ao da irmã mais velha. Pedro começou a falar ao longo 

do segundo ano de vida. 

Apesar do atraso na aquisição da linguagem, seus pais apontaram que, desde o início, Pedro 

tinha uma grande facilidade em expressar seus sentimentos. 
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M: (...) ele desde pequeno, bebezinho assim, quando começou a falar, ele tem muita facilidade 

de falar sobre os sentimentos dele. Ele expressa muito bem o que ele sente, o que ele gosta, o 

que ele não gosta. Eu acho que isso é, até hoje a gente comparando, se for comparar, a Maria, 

ela tem muita dificuldade de falar de emoções, sentimentos, o Pedro não. Desde pequeno ele fala 

e até gente fica assustado, nossa como ele expressa bem né. E assim, ele tem uma coisa muito 

engraçada, ele é o apaziguador. Por exemplo, às vezes a Maria fala uma coisa, aí eu vou… aí ele 

pega no meu braço e fala: “Mamãe, deixa ela falar, ela tá nervosa. Se você falar vai sair briga, 

deixa ela”. Então ele tem uma inteligência emocional que ele usa pra ele e para o outro também. 

Então assim, a facilidade dele falar de sentimentos é bem assim… com dois anos e meio ele já 

falava. 

P: Ele falava assim: “Tô sentindo um aperto no coração”, ou ele falava assim: “Tô sentindo 

alguma coisa estranha no meu pipi” (Risada). Ou ele falava: “Eu fico tão nervoso às vezes que 

eu sinto alguma coisa nervosa no meu pipi”, assim.  Ele tem uma consciência do corpo muito 

diferente. 

Quando pequeno, Pedro teve um cachorrinho de pelúcia chamado “Jesumado” ao qual era 

muito apegado. Seus pais descobriram depois que o nome provinha da expressão usada 

repetidamente por sua avó: “Jesus amado”. Por volta dos cinco, seis anos, ele esqueceu o 

brinquedo. 

Frequentou durante dois anos a Educação Infantil da Escola Waldorf Rudolf Steiner. Os 

boletins da época o descrevem como um aluno alegre, ágil corporalmente, com facilidade de 

estabelecer vínculos com outras crianças. Notava-se uma ligeira dispersão, principalmente nas 

atividades coletivas, momentos nos quais ele se distraia com o comportamento dos amigos. Do 

ponto de vista da linguagem, a professora relatava o uso de um vocabulário muito rico, mas pouca 

articulação na fala. 

Pedro foi para o primeiro ano da mesma escola com sete anos completos. No primeiro 

semestre, durante a fase de alfabetização, acompanhou os pais em uma viagem de trabalho a outro 

país, permanecendo três meses fora. Sua professora de classe descreveu assim a situação: 

P: Então, no 1º ano, o Pedro ficou três meses, que foi bem no início da alfabetização, quando eu 

comecei a trazer a imagem das letras, ele fez uma viagem para a Suécia, de mais de três meses. 

Então, o 1º semestre dele ficou pela metade, e foi bem o tempo que eu cheguei no fim do alfabeto 

né, que as crianças tiveram assim, esse primeiro contato com as letras, e também com a essência 

de cada número. Então ele perdeu esse início, mas eu não acho que no caso dele isso foi um 
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agravante, foi o que deixou a situação dele complicada. Outra criança talvez tivesse acontecido 

a mesma coisa e retomado pra frente. O Pedro já trazia uma imaturidade, ele ainda tinha 

características de criança de jardim de infância, mas imaturo, bem aberto, aquela criança que é 

pura simpatia, que ainda não tem a antipatia suficiente para se separar do objeto, do entorno, para 

poder aprender aquilo. Então ele ainda estava muito no ambiente do jardim, querendo brincar, 

rir, correr, pra ele a roda era difícil porque virava correria. Então ele tinha uma imaturidade no 

1º ano que a gente sabia disso, família, eu já tinha observado. 

 Durante conversas com a família a professora tinha levantado a hipótese de que seu 

nascimento prematuro tivesse uma relação com seu comportamento em sala, o que não apareceu 

em minhas entrevistas com os pais. Nas atividades que pediam movimentação ampla ele era 

excelente. Nas que demandavam coordenação motora fina, orientação espacial (direita/esquerda), 

ele se confundia. 

A percepção de que Pedro estava ainda bastante conectado com os colegas e com o que 

acontecia em seu entorno, era confirmada pela mãe. 

M: (...). Uma outra coisa também da parte emocional: o Pedro é muito do grupo. Então ele se 

preocupa com todo mundo, ele quer estar com todo mundo, ele quer ver todo mundo bem para 

depois ele cuidar das coisas dele. Então eu acho que isso também toma energia dele.  

Ao final do primeiro ano, Pedro reconhecia as letras e estava começando a juntá-las, 

formando suas primeiras palavras de maneira insipiente. 

 Durante o segundo ano escolar, a professora de classe saiu em licença maternidade e outra 

professora assumiu temporariamente a sala. O aluno era uma preocupação para a professora, 

inclusive durante sua licença. Parecia perdido no grupo, não conseguia acompanhar. Foi indicado 

o acompanhamento de uma professora particular para refazer com Pedro o percurso da 

alfabetização. Segundo a profissional, no início do trabalho ele acreditava que para ler e escrever 

precisaria decorar todas as palavras do mundo. Após esse acompanhamento Pedro começou a 

juntar sílabas e escrever pequenas palavras com alguma autonomia. Na escola, mostrava-se 

perdido nos momentos de cópia da lousa, precisando frequentemente da atenção e orientação da 

professora. Sua mãe descreve as dificuldades enfrentadas pelo aluno: 

M: (...) Cópia era muito difícil para ele, aí a Dona Heloisa escrevia e levava para casa e ele tinha 

dificuldade. Então, quando ela começou a pedir para ele copiar, ele copiava as coisas como um 
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desenho. Então ele copiava todos os “O”s, daqui a pouco ele se perdia e ele não entendia que ele 

tinha que começar da direita para esquerda, então ele vinha para cá, para lá, e não conseguia ler 

e isso gerava pânico nele e ele desistia. Então isso depois de alguns meses de trabalho, quando 

ela [professora particular] me deu feedback... eu não sei se ela percebeu no início, mas eu acho 

que foi um... 

T: Processo.  

No início do 3º ano escolar, Pedro ainda não tinha autonomia para realizar suas tarefas. 

Segundo a mãe, ele sempre queria a presença de alguém ao seu lado, ficava inseguro, achava que 

teria dúvidas. Também tinha dificuldade em se manter sentado durante a realização das lições, 

levantando-se com frequência. Às vezes convidava uma colega da escola, sua vizinha, para fazer 

as tarefas com ele. 

Em entrevista realizada em 13/06/2018, quando perguntada sobre as expectativas da 

família em relação ao seu processo de aprendizado, a mãe respondeu: 

T: E como foi para você e para o Márcio, né, vocês ficaram três meses fora na Suécia, voltaram 

e o Pedro teve esse descompasso, vamos dizer assim, com a classe. Como foi para vocês esse 

período?  

M: Então, eu... Eu sempre tive confiança, assim, vai chegar.  

T: Uhum. 

M: O Márcio ficou bem intenso. Eu acho que ele passou um pouco isso. O Pedro, ele é muito, 

como que eu vou te dizer, o pai... o Márcio é muito presente. A gente tem essa possibilidade de 

trabalhar em casa, ele trabalha em casa 3 vezes na semana, e ele é muito presente e o Pedro é 

muito apegado a ele. Então Pedro não gosta de desapontar. Embora o Márcio não falasse para 

ele, o Márcio estava com uma ansiedade muito grande nessa aprendizagem dele. Então isso acho 

que também deu uma tensão, mesmo que não fosse claro. 

T: Estava no ambiente, né. 

M: Estava porque o Márcio queria fazer jogos sempre de palavra, aí aquilo que a Maria Emília 

[professora particular] mostrou que fez... ele fez as sílabas... E ele não queria aquilo. Ele falou: 

“Eu quero brincar de outra coisa”. Teve uma tensão. (...) ainda hoje quando ele pergunta alguma 

coisa, e o Márcio: “Você já sabe”. Ele tem uma ansiedadezinha. Melhorou bastante, mas eu acho 

que essa passagem, o segundo ano teve uma tensão muito grande no Márcio nessa parte da 

aprendizagem. Mais do que comigo, assim, porque eu falava: “Não filho, vai chegar”. E o Pedro 
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se sentia assim... nem comentava. O Márcio não falava, mas ele queria jogar o jogo da palavra, 

fazer não sei o quê. Então... 

T: E o Pedro percebia.  

M: Percebe. O Pedro, ele percebe... no olhar ele percebe as coisas. Ele percebe coisas muito sutis. 

 Apesar de suas dificuldades de aprendizado, Pedro gostava muito da escola, tinha muitos 

amigos e se sentia acolhido. Voltava contando muito do que acontecera durante o dia e queria levar 

as pessoas queridas para sua casa e para o grupo escoteiro que frequentava. 

A dispersão continuava durante as aulas. Pedro parecia não se dar conta de suas 

dificuldades. O trabalho de reforço escolar foi encerrado e na volta de sua licença a professora de 

classe sugeriu que Pedro fosse incluído nesta pesquisa. Os atendimentos tiveram início em abril 

de 2018.  

Abril de 2018 

No primeiro encontro levei Pedro para a sala do Apoio e mostrei-lhe os materiais 

disponíveis para as atividades (tinta guache, lápis de cor, giz de cera, argila, livros de histórias). 

Pedro quis fazer argila. Agarrou um pedaço do material e disse que ainda não tinha decidido o que 

fazer. Perguntou o que João (colega da classe paralela) tinha feito. Pintura, respondi. Pedro foi 

olhar o trabalho do outro aluno que estava secando sobre a mesa. Disse que preferia fazer argila, 

que era gostoso mexer nela. Sugeri que fizesse primeiro uma esfera da qual outras figuras poderiam 

surgir.  

Pedro pediu ajuda para fazer a esfera, mostrei como usar a palma das mãos para modelar. 

Quando a formou, decidiu fazer um rubi. Fez a ponta da pedra girando a esfera na tábua enquanto 

me contava que coleciona rochas, de vários tipos e as leva para as reuniões dos escoteiros. Contou 

que sua irmã, com 15 anos, também participava e que ele mudaria de nível quando fizesse 11 anos. 

Achava que ainda faltava muito até esse dia chegar. 

Tentou sozinho facetar o rubi com barbante, mas não gostou do resultado. Pedro achou que 

ainda não se parecia com uma pedra preciosa. Sugeri achatar a parte superior. Então se deu por 

satisfeito. Ao recolher a tábua para lavar, viu um adesivo onde estava escrito “Sou Waldorf” e ele 
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disse “Está escrito Rudolf Steiner.” Olhou outra vez e perguntou: “Aldorf?”. Respondi que ele 

quase tinha acertado, que a letra W não era muito usada no português, estava escrito “Waldorf”.  

Após esse primeiro contato, estive ausente uma semana por razões familiares. No encontro 

seguinte, expliquei a Pedro porque não tínhamos nos encontrado na semana anterior. Respondeu 

que tinha achado estranho passar tanto tempo sem nos vermos. Apresentei a ele a nova sala de 

atendimento. Pedro queria levar o rubi que havia feito para casa no final do atendimento. Perguntei 

se não queria pintá-lo de vermelho. Aceitou a ideia imediatamente. Enquanto pintava, disse que 

outras crianças também queriam vir para o Apoio, e quanto tempo ele viria? Respondi que o 

combinado com seus pais era que os encontros aconteceriam nesse ano e no próximo. Pedro 

pareceu feliz com a resposta. E depois de terminar o rubi, o que faria? Sugeri algumas atividades: 

desenho, ouvir histórias... Pedro quis desenhar. Fez o que chamou de “quadro”, uma sequência de 

cores quentes (amarelo, laranja, vermelho) acompanhando as bordas do papel. 

Pedro vinha bastante animado para os atendimentos. No final de abril, a caminho para a 

sala de atendimento, viu leões de argila feitos pelos alunos do 5º ano e resolveu fazer um também. 

Pediu dicas sobre como começar a modelagem e sugeri outra vez começar pela esfera e destacar 

os elementos depois. Pedro quis começar pela cabeça, fez a juba e depois destacou o rabo e as 

patas. O pescoço estava muito longo e, com ajuda, ele encontrou uma forma mais adequada. Pedro 

fez os olhos e o focinho com um palito. Ficou muito satisfeito com o resultado e disse que no 

próximo encontro queria pintá-lo de laranja e amarelo.  

 

Fig. 6 
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Maio de 2018 

  

A modelagem ocupou Pedro durante os atendimentos seguintes. Depois de pintar o leão, 

resolveu fazer um elefante, também inspirado em um trabalho realizado por um aluno do 7º ano, 

exposto no corredor. Quando terminou esse projeto disse que já tinha feito três trabalhos e todos 

tinham ficado bonitos. 

No início de maio Pedro quebrou seu braço esquerdo, mas isso não o impediu de querer 

pintar suas peças de argila. No final de um atendimento sugeri que ouvisse uma história, Pedro 

aceitou minha sugestão, pediu para desenhar enquanto eu contava. Contei o conto “O atado de 

feno” enquanto ele desenhava um pássaro prateado voando no céu, sem relação aparente com a 

história. 

 Na mesma época, Pedro começou a reparar em outros materiais e objetos disponíveis na 

sala do Apoio Pedagógico. Em um dos encontros, Pedro veio à sala de atendimento já sem o gesso 

no braço. Entrou e disse que não sabia o que queria fazer. Viu várias bolas e cordas em um cesto 

no canto da sala e perguntou o que nós, do Apoio Pedagógico, fazíamos com elas. Respondi que 

podíamos jogar com elas. Algumas delas estavam murchas e Pedro se ofereceu para enchê-las com 

uma bomba. Quis jogar bola comigo, mas primeiro decidiu passar cola branca em seu elefante de 

argila para dar brilho à peça. Satisfeito com o resultado, fomos até o pátio. Sugeriu que víssemos 

até que número chegaríamos jogando a bola um para o outro sem deixá-la cair. Ele contava e, 

quando um de nós errava, recomeçava. Pedro foi ficando muito excitado e perdeu o controle da 

bola. Sugeri que jogássemos em silêncio. Pedro foi contando os números em voz baixa. Dessa 

forma chegamos a trinta, o maior número até então. Ele ficou muito feliz. Levou seu leão, que já 

estava pronto, para casa. 

No encontro seguinte, entrou na sala e se dirigiu aos trabalhos de argila expostos na 

bancada e perguntou quem tinha feito as armas que estavam ali. Respondi. Depois observou um 

pequeno vaso com ornamentos feito sob inspiração de um outro vaso maior, da sala de 

atendimento. Observou também uma casa de argila. Pedro quis fazer um vaso igual ao do outro 

aluno, só que maior. Quis usar bastante argila. Fez uma esfera com a argila e a trabalhou com 

cuidado, modelando as bordas. Enquanto isso me dizia que o elefante tinha ficado bom, que todas 

as coisas que havia feito em nossos encontros tinham ficado bonitas. Quando era pequeno fez um 

elefante que ficou parecendo um macaco, ele tinha esquecido de colocar a tromba. 
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Tentou fazer a borda lisa e depois, com um palito, copiou o desenho de um sol estilizado 

nas paredes do vaso e escreveu seu nome nele. Disse que gostaria de pintá-lo depois que secasse. 

Quando acabou, perguntou se ainda tinha tempo para fazer a casinha que havia visto na 

bancada. O horário já estava quase acabando. Enquanto finalizava o trabalho se lembrou que queria 

passar na biblioteca para pegar um livro de origami para ler em casa. Disse que gostava de pegar 

livros para o terceiro ano e livros de atividades. Contou que algumas pessoas não gostavam de ler, 

que ele mesmo não gostava muito quando era mais novo. Respondi que aprender a ler pode ser 

difícil, então não gostamos tanto. Ele concordou dizendo: “Existem pessoas que não sabem ler.” 

Pedro limpou sua tábua de argila e levou para a classe o elefante e o desenho do pássaro realizado 

no atendimento anterior. 

 

Fig. 7 

 

No final de maio, Pedro entrou na sala e perguntou se tinha algo para levar para casa. Sugeri 

que fosse olhar na bancada de trabalhos de argila e ele reconheceu seu vaso. Escolheu pintá-lo de 

vermelho e levá-lo nesse dia mesmo. Pintou cuidadosamente o vaso e disse que depois gostaria de 

pintar uma aquarela. 

Foi lavar os pinceis que havia utilizado para pintar o vaso e trouxe água limpa para fazer a 

aquarela. Pediu minha ajuda para passar a esponja sobre a folha de pintura porque tinha esquecido 
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de lavar suas mãos do guache vermelho que havia usado para pintar o vaso. Para a aquarela, quis 

usar o trabalho de uma aluna mais velha, do 8º ano, como modelo. “É possível fazer o desenho à 

lápis?”, perguntou. Respondi que com a folha molhada não. Pedro queria que seu trabalho ficasse 

igual ao da aluna. Respondi que o dele seria inspirado na pintura dela, porém seria o trabalho de 

um aluno do 3º ano. Pedro concordou e pediu minha ajuda para começar. Dei-lhe um pincel mais 

fino e ele fez o limite da praia de amarelo (estava pintando uma paisagem). Com o pincel mais 

grosso fez o mar e o céu. Corrigiu sozinho a quantidade de tinta que estava usando. Expliquei que 

o trabalho demoraria até a próxima semana para ficar pronto. Ele consentiu em deixá-lo secar.  

Na saída esqueci de fotografar o vaso que ele estava levando para casa. Voltamos para a 

sala e enquanto eu fotografava seu vaso, Pedro me pediu para ver todas as fotos que eu tinha de 

seus trabalhos. Mostrei-lhe. Então perguntou-me por que eu os fotografava. Respondi que queria 

um registro do que ele havia feito. Em seguida me contou onde passaria as férias de julho com os 

pais. Voltou pensativo para a classe. 

 

Junho de 2018 

Quando chegamos à sala, no início de junho, Pedro viu a placa na porta e perguntou o que 

era Apoio Pedagógico. Leu a placa! Perguntei-lhe o que fazíamos quando estávamos juntos. 

Respondeu: “Desenho, aquarela, argila...”. “Tudo isso o Apoio Pedagógico faz, também ouvir 

histórias, mas você não gosta tanto de ouvir.” Pedro me contou que tinha pegado um livro de sua 

irmã mais velha para ler. Demorou para se lembrar do título, depois me disse que se tratava do 

“Diário de um náufrago”, de Gabriel Garcia Márquez. A conversa se encaminhou para o tema dos 

animais e perguntei se ele gostava de histórias sobre bichos e ele assentiu. Mostrei-lhe um livro e 

ele leu o título sozinho, “Contos de animais” e um pedaço de “Os Músicos de Bremen”. 

Pedro resolveu desenhar sobre a aquarela que havia feito, fez uma palmeira e uma ponte 

sobre o mar, tudo a partir da observação do trabalho da aluna mais velha. Mostrei-lhe o livro com 

as paisagens que serviam de inspiração para as pinturas e ele pediu para fazer um desenho livre 

com lápis fino. Mostrei-lhe outros materiais disponíveis para desenhar. Pedro se interessava pelos 

trabalhos dos outros alunos expostos na parede, pelas possibilidades dos materiais que encontrava 

na sala. Começou a desenhar um rosto, mas não gostou do resultado e desistiu do projeto. 
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Fig. 8 

 

Quando fui buscá-lo na semana seguinte, Pedro estava jogando basquete com os colegas e 

quis continuar com a atividade durante nosso encontro. Movimentava-se com muita agilidade e 

alegria. Infelizmente, alguns dias depois, jogando com os amigos, sofreu uma torção e sua mão 

teve que ser imobilizada com uma tala. 

No final de junho, Pedro entrou na sala do Apoio e se deparou com um rolo de papel 

alumínio e um martelo, usados por outro aluno. Ficou curioso, que trabalho tinha sido feito? 

Respondi: o papel alumínio tinha se transformada em um disco, um barco e um bloquinho. Pedro 

perguntou se o disco tinha voado bem. Diante da afirmativa quis fazê-lo também. Mostrei como 

fazer a bola com papel alumínio e Pedro a transformou em um disco batendo nela com o martelo. 

Ficou bem compacto e aerodinâmico. Quis fazer dois, o segundo maior que o primeiro e saiu para 

testá-los assim que os terminou. Atirou um de cada vez, do alto de uma escadaria com muita 

alegria. Depois foi correndo buscá-los. 

De volta a sala, contei que seria nosso último encontro até o final das férias. No caminho 

para a classe perguntou o que faríamos depois das férias. Respondi que ele teria muito tempo para 

pensar enquanto estivesse viajando. 
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Em uma entrevista realizada em 25/06/18, a professora de classe de Pedro comentou que 

percebia uma melhora na organização dos cadernos, em seu interesse e atenção nas atividades 

realizadas em sala. A letra continuava muito grande, como a de uma criança de 2º ano e a 

desorganização espacial persistia, porém ele estava mais consciente de suas dificuldades, o que ela 

via como algo positivo. Antes Pedro não percebia o quão estava defasado em relação ao grupo. 

Para a professora, essa nova consciência não tinha comprometido a autoestima do aluno, ele não 

demonstrava sentir-se inferiorizado por não ler e escrever tão bem quanto os colegas. Apesar da 

persistência de algumas dificuldades elencadas acima, ela notava um grande salto qualitativo na 

leitura a partir de meados do mês de maio. Pedro começara a copiar os textos da lousa 

compreendendo o texto. Até então a cópia tinha sido mecânica, ele se perdia, não conseguia 

terminá-la. Na matemática Pedro conseguia acompanhar melhor os conteúdos apesar da confusão 

presente no caderno. Segundo o relato da professora: 

P: Ele faz bem as contas. Ele quer pular etapa porque ele acha que sabe muito. Ainda pedi para 

ele fazer umas contas armadas na casinha para ele não se perder na distribuição dos números: 

“Ah, não, não preciso mais”, mas aí ele faz ao contrário. Então com ele ainda falo: “Pedro, você 

eu ainda quero que faça as casinhas”. Aí ele dá uma teimada, ele é teimosinho. 

T: Sim. 

P: Ele quer fazer o mais difícil. Eu falo: “Não, espera um pouquinho. Quando isso der certo você 

passa para outro”. E muitas vezes, eu percebo que ele escuta o que eu falo, e faz outra coisa. Eu 

não sei se é uma coisa de falta de limite, porque ele quer fazer só o que quer e não escutou o 

adulto ou se ele tem alguma questão para entender o que eu falo. É uma dúvida que eu tenho. 

T: Tá. 

P: Porque eu falo: “Tá na lousa as quatro operações, vocês copiem igualzinho: tá de laranja, o 

sinal tá de tal cor e o resultado tal cor”. Quando eu vou olhar ele fez tudo de uma cor só, ele fez 

as três num lugar só, não deixou espaço. Ou eu falo: “Copia a conta deitada e arma do lado”. 

Quando eu vejo, ele fez o resultado não armou, umas coisas assim. 

 

Apesar da resistência em seguir as orientações da professora na realização de algumas 

atividades, Pedro se mostrava muito amoroso e brincalhão, com ela e com os colegas. Conhecia as 

regras da sala e era muito colaborativo no plano social, trazia harmonia para suas relações. 
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P: (...) Alguém tá brigando porque roubou no jogo, pegou não sei o que, ele fala: “Não, vamos 

jogar, mais importante é jogar”. Sabe, ele sempre traz um ponto positivo. Divide o lanche. Ele 

tem uma coisa do social, ele é super querido pela sala, todos os meninos gostam, todas as meninas 

gostam. Disputado. Na hora do lanche eles se juntam a mesa dele é disputada para comer junto 

com ele. Ele tem uma coisa do fazer muito ativo. Tudo que eu proponho ele topa, ele ajuda a 

limpar sala. Às vezes não é ele o ajudante ele fala: “Pode deixar, eu varro”. Ou então eu falo: 

“Nós temos quatro formas de pão para lavar, preciso de voluntários”. Ele é sempre voluntário. 

Então ele está sempre disposto. O fazer é com ele mesmo. Então tudo que tem que pôr a mão na 

massa o Pedro está... 

T: Disposto.  

P: Disponível e disposto, e faz com alegria. Ele nunca está chateado.  

T: E a relação com o material que ele precisa trazer para a escola e nesse sentido como você vê?  

P: Ele varia. Ele é organizadinho, as coisinhas dele estão em ordem, mas ele esquece 

frequentemente. Então esquece o caderno, às vezes ele fala que não fez porque deixou o caderno 

na sala. Diminuiu isso, mas às vezes ele fala: “Não, eu fiz numa folha, mas eu vou fazer no 

caderno agora”, uma confusão. Isso melhorou muito. Ele está mais organizado. Às vezes ele 

esquece o estojo. Não é assim todo dia, mas isso chama atenção, né, porque tem criança que 

nunca esquece, é sempre organizadinha. Esquece de pôr o nome... Até hoje ele ficou orgulhoso 

porque eu distribuí os trabalhos do semestre que estavam em folhas grandes para pôr na pasta e 

já separar o que gostou para o bazar. E o dele eu chamei sempre o nome. Eu falei: “Nossa Pedro, 

esse semestre o seu nome está em todos os trabalhos. Olha só seu bolinho está cheio”. E ele fala: 

“Eu não esqueci nenhuma vez de pôr o nome”. Porque antes nunca achava o trabalho dele. Ele 

está mais acordado, ele deu uma... ele chegou mais assim na sala. Parou um pouco aquela coisa 

de ficar só rindo, só querendo colar, brincar. Isso diminuiu um pouco.  

 

Na mesma época, com o incentivo da professora de classe, os pais de Pedro lhe contaram 

como havia sido seu nascimento e da existência de seu irmão gêmeo. A classe tinha uma atividade 

conjunta na qual cada criança contava como havia sido seu nascimento e Pedro compartilhou sua 

história com os colegas de sala que o acolheram com carinho. Em sala, sua professora comentou 

que ele não trouxe mais o tema.  
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Agosto de 2018 

Pedro retomou seus atendimentos em 15/08. Encontrei-o na porta de sua sala usando apenas 

um short e camiseta apesar do frio intenso. Como suas mãos estivessem geladas, pedi que 

colocasse o casaco. Concordou. No caminho para a sala de atendimento disse que, por ter morado 

na Suécia, estava acostumado ao frio.  

Na sala do Apoio, contou sobre suas férias. Ficou pensando um pouco no que fazer. 

Escolheu fazer argila. Brincou com ela um pouco antes de decidir modelar uma pirâmide. 

Enquanto a modelava, contou com detalhes a exposição sobre os faraós que visitara em julho. Quis 

fazer com um palito várias linhas na pirâmide para que parecessem pedras. Pediu minha ajuda. Fiz 

algumas linhas e lhe devolvi o palito. Pedro continuou o trabalho com atenção. Embrulhei a 

pirâmide em um saco plástico para que não secasse e ele pudesse continuar o trabalho na semana 

seguinte. Despedi-me na porta da sala, suas mãos estavam geladas. Pedi que viesse de calças 

compridas no dia seguinte. 

 Em função de atividades de sua classe, ficamos duas semanas sem nos encontrarmos, 

retomando os encontros já no mês de setembro. 

Setembro de 2018 

 No início de setembro, fui buscá-lo em sua classe. Apesar do frio, estava novamente 

vestindo apenas bermuda e camiseta. Insisti para que colocasse um colete. Logo ao chegar à sala, 

reconheceu sua pirâmide. Terminou de fazer os tijolos com o palito e contou que havia assistido a 

um filme em que o menino encontrava um tesouro de faraó ao enterrar seu lixo. Depois de terminá-

la, lavou sozinho a tábua de argila que havia usado.  

Pensou em fazer uma casa com palitos de sorvete e ficou pensando como fazer para 

construi-la. Mostrei a ele o trabalho de outro aluno com palitos e Pedro o usou como modelo para 

fazer o chão da casa. Quando perguntei se queria portas e janelas, ficou pensativo. Respondeu que 

não, que queria as paredes sem aberturas e o telhado pontudo. Pensamos juntos em várias 

possibilidades para realizar esse projeto. A tarefa ficou para o próximo atendimento pois as paredes 

ainda precisavam crescer mais. 
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 No encontro seguinte mostrei-lhe o trabalho de um aluno do 8° ano que tinha conseguido 

criar uma estrutura em desnível com os palitos muito parecida com a que Pedro tinha imaginado e 

que poderia servir como tampa. Ao vê-la disse: “Que da hora! Mas você vai precisar me ajudar.” 

Concordei. Pedro passou bastante tempo fazendo as paredes da caixa sozinho. Depois quis 

começar a fazer a tampa antes que o tempo do encontro acabasse. Sentei-me ao seu lado e mostrei 

como os palitos estavam dispostos. Pedro entendeu a lógica, às vezes se esquecia do lugar 

adequado de passar a cola para que ficassem cada vez mais juntos. Nesses momentos, eu 

intervinha. Pedro conseguiu terminar sua tampa e depois continuou a fazer as paredes da caixa 

crescerem.  

 Terminado seu projeto da casa, Pedro, mais uma vez, se inspirou no trabalho de um aluno 

mais velho. Ao dar-me conta dessa dinâmica, a busca por realizar projetos sempre acima do 

esperado para sua idade, comecei a intervir o mínimo possível, deixando espaço para que ele 

realizasse suas atividades com mais autonomia. Pedro escolhera fazer o desenho de um cachorro, 

rico em detalhes, com um grande sol ao fundo, cópia do trabalho de uma aluna do 6º ano. Pedro 

disse que jamais conseguiria fazer esse cachorro sozinho, queria ajuda para fazer o gramado. 

Expliquei como a aluna tinha usado vários tons de verde e como fizera as folhas de grama. 

Pedro contou como desenhava cachorros de lado e me mostrou um em um papel de rascunho. 

Desenhei outro ao lado do dele e Pedro fez um esboço do cachorro em seu papel. Depois coloriu-

o de marrom e decidiu fazer o sol atrás como no desenho original. 

Ao final do atendimento, quis acelerar o processo para acabar logo e levar o desenho para 

casa, mas acatou minha sugestão de terminá-lo no próximo encontro, ficaria mais bonito com mais 

um dia de empenho, e voltou correndo para classe. 

Outubro de 2018 

Na semana seguinte, Pedro procurou o desenho do cachorro para terminá-lo. Sugeri que 

usasse o lápis aquarelável para fazer a grama. Ele concordou. Enquanto estava pintando disse que 

não sabia por que ficava com uma voz estranha quando estava comigo. “Estranha como?” 

perguntei. Ele não soube explicar, disse que ficava com a mesma voz quando as amigas de sua 

irmã iam à sua casa. “Será que você fica um pouco nervoso?”. Pedro respondeu que no caso das 

amigas da irmã ficava pensando que ele também queria levar amigos para sua casa. Ele também 
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os convidava, mas queria que isso acontecesse ao mesmo tempo que a irmã recebia suas amigas. 

No caso dos nossos encontros, ele não sabia por que isso acontecia. Respondi que talvez mais tarde 

ele descobrisse a razão. 

Pedro refez as flores do desenho e reforçou o amarelo do sol. A outra professora do Apoio 

Pedagógico entrou na sala e admirou seu trabalho. Pedro sugeriu que as várias crianças que 

atendidas pelo Apoio pudessem trabalhar juntas, em grupo, em algum momento. Acatamos a 

sugestão, depois veríamos quando isso poderia acontecer.  

Quando a professora saiu, ele aquarelou cuidadosamente seu trabalho. Viu que sua 

pirâmide ainda estava na sala, esperando para ser levada para casa. 

 

 

 

Fig. 9  

 

Decidiu jogar bola no pátio durante o resto do atendimento e não levou a pirâmide. Quando 

estávamos a caminho do pátio, descobriu uma instalação feita pelos alunos do Ensino Médio para 

a Semana Literária da escola. Consistia em várias pedras com letras pintadas, formando: “Tinha 

uma padre...”. Pedro leu a frase. Confirmei o que ele havia lido, expliquei que era o começo de 

uma poesia que dizia assim: “Tinha uma pedra no meio do caminho...”. Algum aluno tinha 

invertido as letras da palavra “pedra”. “Ah!” disse Pedro, “Achei que estava lendo errado.”. 
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Os encontros foram interrompidos pela Semana da Primavera. Na volta do recesso, Pedro 

me encontrou na porta da classe. Estava bem moreno, contou que passara a semana na praia. O 

tempo estava bom e ele se queimara muito. Quando entrou na sala foi olhar seu desenho do 

cachorro e sua pirâmide, que ainda estava lá. Quis passar spray fixador no desenho e depois pintar 

sua pirâmide de bege. Preparei seu material e ele foi buscar água para a pintura. Coloquei as tintas 

em um godê e Pedro foi procurando o tom que desejava. Enquanto pintava disse que quando 

voltava dos atendimentos sempre perguntava aos colegas o que havia perdido da história que sua 

professora de religião estava contando. Perguntei se desta vez, como ele já havia terminado de 

pintar a pirâmide, ele gostaria de voltar mais cedo para a classe e ouvir o final da aula. Primeiro 

respondeu que sim. Depois disse que podia ser numa outra vez, queria fazer uma pintura livre. Foi 

lavar os pincéis e buscar mais água limpa enquanto eu separava a folha de pintura.  

Indiquei onde ficavam as tintas guache. Pedro levou para a mesa potes de todas as cores 

disponíveis e uma esponja que normalmente é usada para pintura em aquarela. Queria usá-la para 

uma técnica especial. Pintou um triângulo invertido em azul e depois usou a esponja para 

esfumaçar ao redor. Enquanto fazia isso me perguntou por que eu fotografava seus trabalhos e do 

outro colega. O que eu queira estudar? Respondi que queria saber como os dois tinham suas ideias 

e como aprendiam. Pedro perguntou se nossos encontros acabariam. Pensei no comentário sobre a 

aula de religião, será que ele queria encerrar os encontros? Por que ele queria saber? Ele disse que 

não queria que acabassem. Respondi que os encontros aconteceriam até o ano seguinte. “Ah bom!” 

respondeu. Repetiu o triângulo invertido mais duas vezes com cores diferentes e entre elas 

preencheu os espaços com giz de cera amarelo. Fez um inventário dos seus trabalhos que ainda 

estavam na sala e resolveu levar para casa a pintura que fez nesse dia e o desenho do cachorro. Sua 

pintura da praia estava na parede. Pedro disse que só a levaria para casa nas férias. Voltou correndo 

para sua classe.  

No final de outubro, encontrei Pedro na frente de sua classe, mais uma vez de bermuda e 

camiseta em um dia frio e chuvoso. Perguntei pelo casaco, ele não tinha levado. Fomos juntos 

debaixo de meu guarda-chuva para a sala de atendimento. Admirou alguns trabalhos expostos na 

parede e perguntou quem os havia feito. Um deles havia sido realizado por um aluno do 6º ano 

que Pedro conhecia. “Fulano vem aqui?”, respondi que sim, que participava de um grupo que fazia 

atividades parecidas às dele.  
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Depois pensou no que gostaria de fazer, estava sem ideias. Tinha esquecido de trazer os 

desenhos que fazia em casa para me mostrar. Respondi que ele poderia trazê-los na outra semana. 

Queria ouvir uma história? Não quis, desejava desenhar em uma folha grande. Ofereci giz de cera 

e Pedro pediu lápis grossos também. 

 Fez um círculo e dentro dele, várias pontas, como uma estrela. Quando terminou disse que 

pareciam vários dentes em uma boca. “Ou uma estrela”, respondi. Então ele quis virar a folha e 

fazer outra coisa. Senti que tinha perdido algo importante. Pedi para ver o desenho outra vez. Disse 

que parecia mesmo uma boca, de peixe? Pedro disse que parecia a boca de um bicho estranho e 

resolveu continuar a desenhar. Fez um bicho com um pescoço comprido, que ele chamou de 

dinossauro, mas não quis continuá-lo. Virou a folha e pediu que eu lhe contasse uma história que 

nunca havia contado a outro aluno, enquanto ele desenhava. Primeiro pensei na “Criação da noite”, 

mas ele se lembrou que eu já havia contado essa. Sem refletir muito, escolhi “Eros e Psiquê”. Pedro 

ouviu a história com atenção. Em paralelo, fez um desenho que aparentemente não tinha nenhuma 

relação com ela. Desenhou um carro vermelho sobre um gramado. Em uma das metades do 

desenho era noite, com a lua e as estrelas, um grande sol aparecia no céu. Pedro não conseguiu 

explicar por que fizera o desenho assim. Acompanhei-o até sua classe depois de haver fotografado 

os dois lados do desenho. Pedro o levou para casa. A pirâmide permaneceu na sala de atendimento. 

 

 

Fig. 10 
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Um dia, no final de outubro, Pedro parecia um pouco desanimado quando fui buscá-lo para 

o atendimento. Ao chegar na sala, reparou no desenho feito por outro aluno contendo o mesmo 

cachorro que ele já havia desenhado. Pedro disse que os desenhos feitos por outros alunos que 

estavam na parede lhe davam ideias, e que os que ele fazia inspiravam outras crianças.  

Uma professora do Apoio Pedagógico entrou na sala e mostrou-lhe uma caixa de palitos 

feita por um colega de sua classe. Pedro também quis fazer uma, no formato de um pentágono. 

Comentou que sempre achamos os desenhos dos outros mais bonitos. Ele gostava dos dele, só não 

eram mais bonitos que os feitos por uma amiga da classe que desenhava muito bem. 

 Começou a montar a caixa. A base foi um desafio. Os palitos se soltavam... Era necessário 

ter paciência. Pedro riu e respondeu que não tinha muita paciência. Enquanto ia colando os palitos, 

contou que os colegas iriam à sua casa para comemorar o Halloween. Sua mãe faria pizza e bolo. 

Era bom comemorar esse dia em seu prédio porque ele vivia em um condomínio com muitos 

edifícios e apartamentos para pedir doces. Falou sobre os diversos tipos de balas que conhecia. 

Disse também que usava a caixa que tinha feito no Apoio para guardar seu dinheiro. Estava 

juntando dinheiro para comprar um quadriciclo para seu sítio. 

 Despediu-se mais animado. 

Novembro de 2018 

 Pedro prosseguiu trabalhando em sua caixa de palitos, o que exigia muita atenção. Passou 

pela experiência de ver o fundo desmontar e termos que colá-lo outra vez.  

 No encontro seguinte viu sua caixa sobre a bancada, mas não quis terminá-la. Quis 

desenhar com giz de cera e lápis de cor. Fez um avião laranja com o céu azul como fundo. Enquanto 

fazia o desenho me disse que tinha dificuldade em prestar atenção na professora enquanto ela 

contava as histórias para a sala, não se lembrava delas.  

Ao entrar na sala na semana seguinte, viu sobre a bancada uma caixinha de palitos que um 

colega tinha feito e pintado com muitas cores. Não quis pintar a sua e sim aumentar seu tamanho. 

Não ficou satisfeito com o fundo da caixinha, os palitos cruzados estavam muito aparentes. Sugeri 

colocar um pedaço de cartolina na base para cobri-los e ele aceitou. Marcamos a medida com lápis 
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e Pedro recortou a cartolina. Tive que ajudá-lo. Pedro observou que ela não se encaixara 

completamente, mas estava melhor que antes. 

 Em seguida se ocupou em fazer as paredes da caixa crescerem, acrescentando mais palitos. 

Levou com ele dois de seus trabalhos expostos na parede da sala. A pirâmide resolveu deixar de 

presente para o Apoio Pedagógico. Suspeito que não gostou muito do resultado. 

Em paralelo às atividades do Apoio Pedagógico, Pedro estava empenhado na construção 

de uma casa. O projeto consta do currículo pedagógico da escola referente ao 3º ano e cada 

professor de classe é livre para abordá-lo de sua maneira própria. Ele faz parte de várias atividades 

desenvolvidas ao longo do 3º ano escolar (plantio, confecção de pão etc.) que visam vincular as 

crianças com a Terra em um momento no qual, do ponto de vista da pedagogia Waldorf, as crianças 

começam a estabelecer uma relação mais objetiva com a realidade externa, perdendo parte de sua 

capacidade de fantasia. A passagem é muitas vezes vivida como dolorosa. Durante esse período 

os professores observam uma maior sensibilidade nos alunos, o surgimento de diversos medos, da 

morte de pessoas queridas ou da própria, uma sensação de não pertencimento à família, tristeza 

etc. A expulsão de Adão e Eva do paraíso pode ser vista como uma imagem da experiência vivida 

pelas crianças nesse momento. As histórias do Antigo Testamento e as atividades descritas acima 

são encaradas como um apoio e sustentação a esse processo delicado pelo qual as crianças passam 

ao longo do 3º ano escolar, entre os 9 e 10 anos de idade. Nesse contexto, fazer a casa pode 

significar criar um lugar seguro para habitar a realidade externa.  

 A maneira como Pedro se envolveu com a atividade chamou a atenção de sua professora 

de classe e parece ter marcado um momento importante em sua trajetória escolar. Segundo a 

professora: 

P: Foi bem importante. Ele fez um plano inicial. A primeira planta dele... Nós fizemos quatro 

plantas. A primeira eles não tinham muita noção que seria uma casa que eles iam construir. A 

gente estava dentro de uma história que uma família estava precisando de uma casa nova e como 

poderia ser essa casa? Então eles fizeram pensando em outra pessoa. E ele fez uma planta de 

uma casa que ele viu na Suécia em forma de barco, assim, de madeira e essa planta permaneceu. 

A segunda planta era numa folha maior e eu falei: “Agora vocês vão pensar o que é importante 

nessa casa; o que vocês tirariam, o que colocariam. Se quer mudar tudo pode”. 

 

T: Uhum. 
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P: Ele permaneceu. Na terceira planta falei: “Essa vai ser a casa de vocês, agora vocês vão pensar 

nela como vocês gostariam que ela fosse mesmo, com as necessidades de vocês”. Muitos 

mudaram, pensaram de novo e ele não, ele fez de novo a mesma coisa. Daí já era numa folha 

Canson, uma folha especial. E a última foi na folha vegetal. Eu falei: “Olha, esse é o papel que 

os engenheiros usam, os arquitetos. É um papel especial Então agora vocês vão fazer a planta 

que vai ser a planta verdadeira, oficial do processo”. E ele fez a mesma. Eu fiquei impressionada. 

Ele mudava uma coisinha ou outra, mas o todo era aquele lá da casa sueca dele. E na hora de 

construir, ele manteve. Ele fez praticamente sozinho. Deixei. Tinha hora que ele me chamava e 

eu dava uns perdidos nele (risos).  

 

T: De propósito.  

 

P: De propósito, para ele se virar. Ele escolheu madeira e o seu João deu um saco de toquinhos 

de madeira, mas estavam todos irregulares, ele teve que lixar para deixar do jeito que ele queria. 

Ele conseguiu manter a forma, o formato da casa, ele teve que fazer adequações. Era uma casa 

bem antroposófica, não tinha... 

 

T: Quinas (risos). 

 

P: ...nenhum ângulo reto, era bem interessante a casa dele. E depois em casa... Então ele fez o 

chão de argila, argila dele não rachou. Muitos tiveram que refazer. A argila dele ficou ótima. Os 

alicerces ficaram bem firmes, ele fez umas amarrações bonitinho. Depois ele fez as paredes e 

levou para casa. E todo o resto dá para ver, eu tenho fotos até que o pai mandou, ele fez tudo 

sozinho. A família interferiu pouquíssimo. Dava para ver na exposição todo caminho dele, ele 

fez sozinho. E ele se enxergou ali. Então para sala, foi muito: “Nossa Pedro, essa casa é difícil”. 

Porque ela não é uma casa quadrada né, mas ele manteve. Tem hora que eu vi que ele estava 

desesperado e tal, mas ele não... 

 

T: ...desistiu.  

 

P: Não arregou daquele plano inicial. Então achei que foi assim para ele um processo 

encarnatório. de falar: “Agora eu realmente estou aqui. A minha casa desse jeito”, nenhuma 

interferência (risos). Tinha porta, tinha janela. Estavam todos os cômodos ali, banheiro, quatro, 

cozinha, não era nada grandioso demais. Era o essencial numa casa.  

 

T: Que ele conseguiu realizar sozinho.  
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P: Sozinho. Não era igual os outros que queriam Jacuzzi, queriam piscina. Não, a dele não tinha 

essas exuberâncias assim. Era bem simples, mas era uma casa autêntica. E fiquei muito feliz com 

processo dele no final do ano 

 

 

 

 

Fig. 11 
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Fig. 12 
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Fig. 13 

 

Seu boletim espelhava suas novas conquistas e também registrava uma mudança em seu 

comportamento, antes muito extrovertido. Sua professora observava que agora ele expressava seu 

descontentamento ficando bravo, emburrado. Em alguns momentos se mostrava mais 

introspectivo. Essa mudança foi vista como necessária e positiva, um sinal de que Pedro estava 

começando a vivenciar uma maior separação do ambiente ao redor, encontrando maior equilíbrio 

em suas relações sociais e também em seu processo de aprendizado. 

 Em entrevista realizada em 05/12/18, o pai observou que Pedro estava mais concentrado, 

menos tenso, a compreensão da leitura e a escrita tinham melhorado muito.  
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T: E Márcio, só assim, quando você fala que melhorou, você diz em relação ao começo do ano? 

Você observa isso? 

 

F: É, ele não está tão tenso. Isso é uma coisa que tem que falar porque antigamente ele estava 

muito, eu também estava mais tenso. 

 

Todos: (risos).  

 

A família reconheceu a experiência da construção da casa como um ponto importante no 
percurso de Pedro. Indiretamente, os encontros com o Apoio Pedagógico parecem tê-lo preparado 
para realizar a tarefa com autonomia. 

 
M: Eu acho que esse ano também foi muito bom esse trabalho porque ele gosta muito de realizar 

coisas, então ele ter esse momento para ele desenvolver uma coisa para ele, ele, se sentiu muito 

importante, né. De te ajudar nesse trabalho, levava para casa tudo que estava sendo feito e acho 

que ajudou muito na hora que ele foi fazer a casinha dele. Todo trabalho que ele fez, e eu notei 

que ele fez a estrutura e ficou um tempo na estrutura que ele não tinha pensado na parte interna. 

E aí quando ele foi visitar um amigo, ele viu que tinha móveis. Então ele voltou para casa e não 

copiou o amigo, mas ele buscou a forma de fazer o que ele queria. E ele fez tudo muito... eu 

achei que ele fez uma coisa harmônica e na hora de fazer, “Eu quero uma biblioteca”, e quando 

eu vi já tinha 5 prateleiras. Então ele foi muito rápido para fazer. Eu acho que esse trabalho que 

foi feito durante o ano ajudou ele a ter essa disciplina e essas ideias de usar materiais diferentes 

também. Ele pediu ajuda no telhado porque ele falou: “Por que eu fui fazer essa casa com essa 

forma diferente? Agora não vou conseguir”. Então o Márcio fez a estrutura, mas ele colheu o 

bambu, ele cortou o bambu, né, você só ajudou no final.   

 

Fevereiro de 2019 

No início do novo ano letivo, a professora de classe de Pedro notou mudanças significativas 

em relação ao ano anterior:  

P: (...). Estou deixando ele se virar. Então recolho o caderno na quinta-feira e ele sabe, o caderno 

tem que estar completo da semana. E normalmente tá completo. Melhorou a organização espacial 

do caderno, muito. Antes ninguém entendia aonde começava, o que era a lição de casa, o que foi 

da aula. Pula folha. Era de ponta-cabeça, no meio do caderno virava ao contrário. Isso melhorou. 

Hoje ele falou: "Ai Dona Heloísa, eu fiz o desenho na página errada, que a senhora pediu pra 

pular”, eu falei: “Bom, como a gente vai resolver?”, ele falou: “Se eu fizer outro desenho aqui e 

assim vai acertar para o meu caderno não ficar com uma página em branco”. Quer dizer, ele 
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também está percebendo. Antigamente, ele continuaria, aquela página ia ficar em branco para 

sempre.  

 

T: E nem perceberia.  

 

P: Perceberia, mas não era importante, ele não dava importância para o caderno. Então acho que 

ele deu um salto na leitura e na escrita impressionante. Isso acho que ajudou ele na inclusão do 

grupo, se sentir mais forte pra se colocar na aula, ele levanta a mão para ler. Ele quer dar opinião. 

Então eu acho que assim, essa parte... Ele está um pouco atrás? Está. Mas não está no escuro. 

Tem uma luzinha ali.  

  

Ainda persistia uma preocupação em relação a memória de Pedro. Quando a professora 

fazia retrospectivas das aulas anteriores ele parecia não se lembrar dos conteúdos. Ela procurava 

fazer perguntas simples, para as quais ele pudesse saber as respostas, mesmo assim elas vinham 

com dificuldade. A questão era a memória ou a compreensão? 

Março de 2019 

 Pedro retomou seus atendimentos no final de março. Quando perguntei sobre suas férias, 

respondeu distraído que não se lembrava delas. Em seguida contou que tinha ido com os pais para 

Campos de Jordão. 

 Perguntou por que saia para atendimento com o Apoio Pedagógico desde o ano anterior. 

Retomei com ele a conversa que tivemos em 2018, sobre a pesquisa, sobre meu interesse em 

entender como as crianças aprendem. Pedro quis saber quem mais vinha me ver. Contei sobre o 

outro aluno participante. A princípio ele o confundiu com um colega de sua classe com o mesmo 

nome. Disse que por causa do mau comportamento que este tinha em classe, não deveria ser 

atendido no Apoio Pedagógico. Esclareci a confusão e disse, rindo, que o meu estudo não era sobre 

o comportamento. Pedro riu também. 

Quis jogar bola. Desafiei-o a jogar com uma bola pequena, pegando-a só com uma mão, 

depois com a outra. Pedro aceitou o desafio e quis pegá-la e jogá-la só com a mão esquerda. 

Demonstrou muita destreza. Por fim se cansou e quis jogar bola no pátio de sua classe. Primeiro 

jogamos bola um para o outro e depois tentamos fazer cestas. Pedro demonstrou muita alegria com 
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os desafios físicos. Com a intensificação da chuva que caía e o fim de nosso horário, voltou para 

sua classe. 

Abril de 2019 

 Em função de atividades escolares, do feriado da Páscoa e uma gripe minha, Pedro e eu 

passamos um mês sem nos encontrarmos.  

 No primeiro atendimento após essa pausa, Pedro explorou vários objetos da sala do Apoio, 

bolas, bastões. Perguntou para que usávamos os bastões de madeira. Expliquei que podiam ser 

usados para falar um verso, por exemplo, e para se movimentar ao mesmo tempo. Pedro teve a 

ideia de batê-los enquanto andava e recitava os múltiplos de 2 e de 3. Seu passo era um pouco 

incerto. Confundiu-se com os múltiplos.  

Decidiu fazer uma esfera de argila dividida em várias partes, outra vez inspirada no trabalho 

de outro aluno. Enquanto fazia a bola disse: “Eu não sou bom com matemática”. Respondi: “É 

mesmo Pedro, o que é difícil para você?”. “Ah, a multiplicação, a divisão, para mim são difíceis”. 

Perguntei se podia fazer algumas perguntas para que ele respondesse. Pedro concordou. “24 

dividido por 3?”, ele imediatamente respondeu. Mudei a pergunta, “26 dividido por 3, quanto dá?”. 

E ele respondeu novamente. “Tem resto?”, “Sim”. “De quanto?” “de 2”. Eu disse: “Olha Pedro, 

você sabe fazer a divisão.” “Mas na sala eu fico nervoso”. Perguntei se era por causa da professora. 

“Não”. Seria por medo do que os colegas pensariam dele? Admitiu que sim.  

Maio de 2019 

No início de maio Pedro perguntou-me se um amigo que fazia atendimento no mesmo 

horário que ele poderia acompanhá-lo. Queria saber como era fazer atividades em grupo. 

Combinamos que no final do semestre faríamos algo juntos.  

 Na sala, quis mexer com o balde que estava cheio de milho de pipoca. Um colega de classe 

que estava ainda na sala de Apoio com outra professora mostrou como se fazia. Pequenos objetos 

eram escondidos no balde para que as crianças achassem. Pedro escondeu uma pedra no balde para 

que eu a procurasse. Depois invertemos. Na última vez ele não a escondeu no balde. Fiquei 

procurando sem achar nada. Pedro disse que ia me ajudar a procurá-la e a devolveu sem que eu 

percebesse. 
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 Ficou um tempo brincando com a bola. Apontou para várias pinturas de alunos mais velhos 

e disse, brincando, que tinha feito todas. 

 Por fim, resolveu seu trabalho de argila. Começou a pintá-lo de amarelo e vermelho. 

 A peça teve que esperar um pouco para ser finalizada. Pedro descobriu um pirógrafo na 

sala do Apoio e quis utilizá-lo. Fomos até à marcenaria buscar um pedaço de madeira para que ele 

pudesse experimentar. Pediu um pedaço quadrado para fazer uma rosa-dos-ventos. Sua professora 

tinha acabado de ensinar os pontos cardeais à classe. De volta a sala, Pedro fez o projeto à lápis. 

Sua rosa-dos-ventos ficou um pouco torta, mas ele orientou-se muito bem na disposição das 

direções. O pirógrafo funcionou por pouco tempo. Apesar das tentativas, parou de funcionar. Pedro 

ficou decepcionado.  

 Animou-se um pouco com a promessa de que seria concertado. 

 Na mesma época sua professora me procurou para conversar pois não via progressos na 

escrita do aluno. Tinha dificuldade em participar da retrospectiva das aulas46. Levantava a mão em 

um impulso quando a professora perguntava algo e depois não conseguia responder. Contei a ela 

a conversa que havíamos tido sobre seu receio de se expor em sala. 

 No final de maio, fui buscá-lo na porta da sala. Estava com dor na perna. A sua professora 

de classe contou que ele lera o livro “Teia de Charlote”, entendido e feito um bonito relato sobre 

ele para a classe. Pedro estava muito satisfeito. 

Retomou a pintura de sua esfera de argila. Ajudei-o com a água da limpeza dos pinceis 

porque ele estava com dores na perna e dificuldade para se mover. Quando voltei do banheiro com 

o pote de água limpa, vi que ele tinha pintado parte da mão esquerda de verde. Ele percebeu que 

tinha deixado suas impressões digitais em parte da esfera. Tentou pintar por cima das marcas e me 

pediu para ajudá-lo. Colocamos a esfera para secar e ele quis brincar um pouco de bola antes de 

voltar para sua sala. 

 

 
46 Nas escolas Waldorf, esse é o momento no qual o professor de classe faz perguntas aos alunos a respeito dos 
conteúdos trabalhados no dia anterior. 
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Junho de 2019 

 Ao longo do mês de junho Pedro quis muitas vezes jogar basquete durante nossos 

encontros. Percebi que ele não gostava de perder e era muito competitivo, o que parecia estar em 

sintonia com sua escolha sistemática de trabalhos de alunos mais velhos como modelos para seus 

projetos. 

 Como tinha sido previamente combinado, no último encontro do semestre mais dois 

colegas de sua classe que eram atendidos pelo Apoio se juntaram a nós para uma atividade em 

grupo. Pedro levou para a sala de atendimento seu estojo e seu caderno de desenho livre. Ao final, 

disse que o encontro tinha passado rápido. Perguntou se os colegas também retomariam os 

atendimentos no próximo semestre e confirmei. Perguntei se ele queria levar seu trabalho de argila 

para casa ou deixar para agosto e ele preferiu deixá-lo no Apoio até o semestre seguinte. 

Agosto de 2019 

 No dia programado para a retomada dos encontros com Pedro, ele permaneceu na classe 

fazendo um trabalho de inglês. A professora de classe mostrou-me seu caderno de época. Estava 

muito bonito, bem organizado. Era a primeira vez que os cadernos ficavam assim. Comentou que 

Pedro se interessara muito pelo tema que ela estava tratando nesse momento com a classe, os 

índios. 

 No final do mês, Pedro decidiu pintar a esfera de argila que estava na sala desde o semestre 

anterior e cobrir as partes de tinta que tinham ficado manchadas. Pintou meia esfera e deixou-a 

para secar e terminar o resto na outra semana. Enquanto pintava contou que gostava de se cobrir 

de tinta ou de terra. “Quando você era pequeno?”, perguntei. “Não, ainda hoje.”. Lembrei-me 

quando, no semestre anterior, tinha voltado do banheiro e o encontrado pintando sua mão de tinta 

verde. Comentei que os índios também gostavam de pintar o corpo com tinta. Respondeu que sim, 

que quando era pequeno brincava que era um índio na floresta, e que descia e subia as montanhas. 

Toda a classe iria visitar uma aldeia indígena no próximo passeio de classe. 

Setembro de 2019 

Pedro contou-me como tinha sido a visita que sua classe fizera a uma aldeia indígena, onde 

eles moravam, como eram fisicamente. Tinha conhecido um índio de 14 anos bem forte. “A barriga 
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era tanquinho! Só que ele era baixinho.” Contou como os índios o pintaram usando um pedaço de 

madeira flexível. 

 Depois quis jogar bola no pátio apesar do tempo ruim. Lembrei-o de sua esfera. Ele pintou 

os dois lados faltantes e constatou que com a segunda mão de tinta ela ficava mais bonita. 

 No pátio, tentamos marcar cestas. Pedro calculou os lances de maneira a se beneficiar no 

jogo. Eu disse: “Ah! Ele não gosta de perder!”. Pedro riu, meio embaraçado. Depois perguntou as 

horas. Entendi que queria encerrar nosso encontro. Voltou para sua sala correndo. 

 Durante os encontros seguintes Pedro repetidamente escolheu jogar basquete. Em um dos 

encontros perguntei-lhe se queria interromper os atendimentos. Talvez ele tivesse perdido o 

interesse pelas outras atividades, não estava obrigado a continuar no Apoio. Ele podia jogar bola 

com os colegas de sua classe. Pedro respondeu-me que sua professora não permitia usar a cesta 

que estávamos usando, destinada ao 6º ano. Estava usando os encontros para driblar a regra da 

professora. Não queria interromper os encontros.  

De volta a sala do Apoio, resolveu fazer um dinossauro de argila. 

 

 

Fig. 14 
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Outubro de 2019 

Curiosamente, quando tomei a decisão de não anotar mais seus atendimentos, Pedro 

começou a fazer atividades diferentes, não inspiradas em trabalhos de outros alunos. Não pude 

deixar de relacioná-las a conversa que tivemos sobre a possibilidade de interromper os encontros.  

 No início de outubro, entrou na sala e ficou feliz ao ver como tinha ficado seu dinossauro 

pintado com guache verde e cola, esta última utilizada para dar brilho. Pediu para irmos à 

marcenaria ver se era possível usar o pirógrafo ou agendar seu uso. O professor nos deixou entrar 

e olhar. Marcamos a visita para a semana seguinte.  

 De volta a sala, quis fazer um desenho livre enquanto ouvia uma história. Lembrou-se de 

meu livro azul de mitologia nórdica. Contei a história de “Sigismundo e o gigante”. Pedro 

perguntou o significado de algumas palavras e disse que ia anotar as que não sabia. Contou que 

seu pai escrevia poesia, fazia várias coisas, entre elas pão, era advogado. 

Fez um desenho bem diferente. Eu disse que me parecia uma lança, ele respondeu que lhe 

lembrava uma vela. Senti que esse era um momento diferente. Enquanto desenhava, batia com o 

lápis na mesa. Disse que o barulho o fazia pensar, mas não soube dizer em quê.  

 

Fig. 1 
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Ao final do encontro pediu para continuar no Apoio. Avisei-o que minha coleta de dados 

para a pesquisa tinha terminado, mas que tinha combinado com sua professora que manteríamos 

os encontros até o final do ano e que eu iria conversar com seus pais sobre isso. 

Como havíamos combinado, Pedro foi comigo à marcenaria e terminou seu projeto da 

Rosa-dos-ventos usando o pirógrafo do professor. Utilizou o aparelho com total autonomia e 

segurança. Fez um primeiro modelo como ensaio e o modelo final ficou muito bonito. Saiu feliz 

da marcenaria. Escolheu deixar o trabalho na sala do Apoio. 

 

Novembro de 2019 

Pedro propôs um encontro de encerramento com uma colega de classe como tínhamos feito 

no semestre anterior. Os dois ficaram desenhando juntos durante o encontro, cada no seu trabalho. 

Enquanto fazia seu desenho, Pedro comentou que tinha percebido que quando não se preocupava 

com o resultado final, seus trabalhos ficavam mais bonitos.  

Dezembro de 2019 

  Na conversa de encerramento da pesquisa, os pais de Pedro comentaram que o filho tinha 

voltado a perguntar sobre seu irmão gêmeo. Embora o tema não tivesse surgido durante seus 

atendimentos no Apoio, é importante mencioná-lo como parte significativa de seu processo. 

M: (...) E às vezes ele têm perguntado do irmão né, não sei se ele tem perguntado alguma coisa 

para você? 

T: Ele nunca trouxe. 

M: Porque ele tem perguntado mais. Mas a Heloisa falou que contou uma história… depois eu 

vou perguntar. 

P: “Se eu tivesse morrido e o Luís tivesse vivido?”, você… Ele falou assim: “Mamãe, eu queria 

muito que ele estivesse vivo”. Aí ela falou assim: “Nós também, mas a missão dele acabou ali, 

ele foi embora”. Ele falou assim: “Mas você fica triste?”, ela falou: “Não, eu fico muito feliz 

porque eu tenho você, eu não sei viver a vida sem você”. Ele falou assim: “É, mas se o Luís 

tivesse vivido e eu tivesse morrido, você ia falar a mesma coisa para o Luís...” (...) 

T: E de quanto tempo pra cá vocês observam que essas perguntas têm aparecido? 
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M: É porque eu só contei, ele não sabia, nós contamos na época do livro da vida.  

T: E isso foi…? 

M: No 3º ano, ano passado. 

T: No início do 3º ano? 

M: No meio do 3º ano, eu acho. Eu ia entregar o livro, e o Márcio começou contando a mesma 

história que contou para a Maria, quando eles vieram né, do grande anjo e tal. E aí ele perguntou 

muito né Márcio… ele fez perguntas bem profundas, que a Maria na época não fez. Ele 

perguntou: “O que é que fizeram com ele? Jogaram fora, enterraram? Onde ele está? Quero 

saber...”. Fazia muitas perguntas; “Vocês vieram igual a mim?”, então ele fez muitas perguntas, 

até o Natal. Aí férias, ele esqueceu, depois perguntou algumas vezes, e agora ele está 

perguntando mais. Mas hoje a Heloisa me falou que ela contou também uma história que falava 

disso, de crianças que morrem… eu vou até perguntar qual é essa história para eu ler. Eu estou 

sentindo que, de uma semana para cá, ele tem perguntado mais. E aí eu falei: Não Pedro, claro 

que às vezes penso, às vezes eu rezo, mas ele veio para te trazer, foi esta a missão. Mas a gente 

sempre sente né. Porque ele ficou com isso: “Então se eu não estivesse vivo todo mundo ia 

esquecer”. Não, a gente sente. Se você quiser, quando eu for rezar para ele, você pode ir lá 

comigo e tal. Então ele tem perguntado mais agora. Mas ele ficou um tempo até sem perguntar 

né. Não sei, tem mais alguma coisa que ele falou? 

P: Não. Ele só falou, faz um tempo que ele perguntou: “Mãe, você pode ter um outro filho?”. Ela 

falou: “Não, agora fechou a fábrica”. 

M: (risada) 

P: Ele falou: “Ah, eu queria ter um irmãozinho, nem que fosse um irmãozinho menor assim, ou 

uma irmãzinha mais nova, eu queria ter’’. Porque ele gosta, ele admira muito a Maria, e às vezes 

a Maria não dá a devida atenção. (risada) 

(...) 

P: Mas, de qualquer forma, o interessante é essa admiração. E aí ele deve estar pensando assim: 

“Ela não está fazendo um trabalho bom. Eu ia estar fazendo um trabalho melhor de irmão mais 

velho” (Risada) 

M e T: (Risadas) 

T: É possível. 
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P: Ele está querendo o cargo de irmão mais velho.  

T: Entendi, entendi. Ou talvez fosse uma forma dele recuperar esse irmão né. 

M: É. 

P: Isso também. 

T: Nesse sentido também, acho que, uma forma de trazer de volta. Mas que bom que ele está 

perguntando, e que vocês estão conseguindo conversar sobre isso com ele.  

M: Eu até conversei com a Marina, ela pediu para mandar um e-mail relatando, que ela vai me 

ajudar a como fazer alguns momentos especiais com ele, trazendo essa criança que fez… que faz 

parte da família. 

T: Que faz parte da família, da história de vocês, da história do Pedro.  

No encerramento do trabalho os pais comentaram que foi possível acompanhar cada etapa 

do processo de Pedro, vivida com muita alegria. Seu boletim indicava um ano de muitas 

transformações, apropriação da leitura e escrita, empenho na realização de suas tarefas e cadernos. 

Também registrava a percepção da professora de que Pedro tinha muitas expectativas em relação 

a si mesmo e ainda uma dificuldade em aceitar seus limites. Agora apareciam as dúvidas a respeito 

de sua capacidade, antes escondidas atrás de sua aparente autoconfiança. 

Embora o registro dos atendimentos do aluno para fins da pesquisa, tivessem se encerrado 

em 2019, a proposta era continuar com os encontros em 2020, com a anuência dos pais, da 

professora e de Pedro. A pandemia impediu que esse processo se realizasse. Ainda assim, com 

todas as dificuldades próprias do ensino online, Pedro consolidou as conquistas dos anos 

anteriores, acompanhando a classe e realizando trabalhos escolares onde se podia notar sua 

compreensão dos conteúdos, clareza e excelente articulação de ideias. 

Discussão 

 Na história de Pedro podemos encontrar eventos marcantes que remetem às considerações 

de Brun e Guinard (2015) quanto à importância da base sensório-motora e relacional para a 

sustentação do aprendizado. Seu nascimento precoce em função do falecimento ainda no útero do 

irmão, 68 dias de internação hospitalar durante os quais foi submetido a vários exames e testes, o 
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luto e estresse vividos pelos pais durante seus primeiros meses de vida, são fatores importantes a 

serem considerados em relação a suas dificuldades escolares posteriores.  

 Apesar dos atrasos no andar e na aquisição da fala, o ambiente familiar acolhedor parece 

ter oferecido a Pedro a oportunidade de desenvolver-se com mais segurança durante a primeira 

infância. A tranquilidade com a qual pôde se desprender de seu objeto transicional, “Jesumado”, 

parece confirmar a estabilidade de seus vínculos familiares. Pedro, porém, manifestava uma grande 

necessidade da presença do outro e de um ambiente harmonioso ao seu redor. Como afirma 

Winnicott (1958), a capacidade de estar só é um sinal de maturidade emocional. Ela é construída 

a partir da experiência de estar só na presença de alguém, em geral a mãe ou uma figura substituta, 

sendo posteriormente introjetada. Para Pedro a solidão parecia gerar ansiedade. 

 Na Educação Infantil é descrito como uma criança alegre e sociável embora seu boletim 

já apontasse uma tendência a distrair-se com o que acontecia ao redor. Apenas no primeiro ano 

escolar surge a preocupação com sua dispersão no grupo e dificuldade em alfabetizar-se. Suas 

dificuldades escolares se tornaram objeto de preocupação familiar, principalmente por parte de seu 

pai. A criança percebia a tensão estabelecida em torno de seu aprendizado. 

 Durante os encontros iniciais de Pedro no Apoio Pedagógico, foi possível perceber uma 

dinâmica que se estendeu durante vários meses, na qual ele buscava referências para suas 

atividades nos trabalhos de outros alunos, principalmente muito mais velhos. Podemos encontrar 

alguns exemplos na modelagem do leão, elefante, vaso, na pintura de aquarela. Pedro buscava o 

mais difícil, como no livro de Garcia Marquez, pertencente à sua irmã, seis anos mais velha, mas 

não conseguia ainda dar conta do que era esperado para sua idade. Nesse contexto, merece 

destaque na discussão do caso a já citada capacidade de estar só. Descrita por Winnicott (1958) 

como uma experiência de existir sem reação a estímulos externos, como um estado de não-

integração, a partir do qual impulsos podem surgir e ser sentidos como verdadeiramente pessoais. 

Nesse momento do percurso, Pedro ainda demonstrava depender de elementos exteriores para 

definir seus projetos.  

De forma geral, Pedro demonstrava uma grande apreciação e valoração de sua produção, 

coincidente com a boa autoestima a qual sua professora faz referência em uma das entrevistas. 

Mas ela destoava das dificuldades demonstradas em sala relacionadas à leitura, escrita e 
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organização espacial. Aqui parece pertinente a observação de Milner (1969) sobre a distância que 

pode estabelecer-se entre as realidades internas e externas em decorrência de falhas ambientais. A 

autora afirma que a tensão entre elas nunca se apaga por completo, porém, ao possibilitar a 

transformação de parte do mundo exterior a partir do mundo interior do sujeito, atividades 

artísticas podem atuar como ponte, permitindo uma gradual aceitação da realidade externa 

(MILNER, 1952).  

 Em julho de 2018, Pedro toma consciência da existência de seu irmão e das condições de 

seu nascimento, compartilha essa informação com os colegas e é bem acolhido. 

Concomitantemente, começa a demonstrar maior presença em sala, a perceber suas dificuldades e 

a pedir ajuda, demonstrando que as atividades realizadas no Apoio Pedagógico têm atuado no 

sentido proposto por Milner (1969) de promover uma maior aproximação entre as realidades 

interna e externa.  Também pode-se observar como, ao longo dos encontros, ele vai utilizando o 

trabalho dos outros como trampolim para desenvolver suas próprias ideias. Enquanto trabalha em 

seus projetos, associa os objetos confeccionados a experiências vividas, como no caso da pirâmide 

de argila e sua visita a uma exposição sobre os faraós realizada em uma viagem aos EUA.  

 A necessidade de receber ajuda em alguns momentos, como em seu projeto da caixa de 

palitos, ou na realização do desenho do cachorro, passou a ser vivida por Pedro com tranquilidade. 

Também sentiu confiança para expressar como se percebia durante seus encontros comigo, como 

no caso da mudança de sua voz. As atividades desenvolvidas durante os encontros permitiram que 

Pedro se percebesse, utilizasse sua função reflexiva (ROUSSILLON, 2013). Paralelamente, houve 

progressos na leitura e escrita, que começaram a aparecer em classe e em seus encontros comigo. 

 No segundo semestre de 2018, Pedro esteve bastante envolvido na construção de sua casa, 

atividade curricular do terceiro ano. Seu engajamento e persistência na realização dessa tarefa 

chamaram a atenção de pais e professora. A casa se constituiu como um marco de sua crescente 

presença e apropriação de seu espaço. Todos os elementos foram idealizados por ele. É possível 

perceber uma articulação entre as atividades desenvolvidas em sala e as realizadas no Apoio, 

embora não tenha havido uma intenção clara nesse sentido. Pedro pôde transitar entre os dois 

espaços, integrando suas experiências.  
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Este momento marca a crescente capacidade demonstrada pelo aluno de mobilizar sua 

criatividade, realizar atividades a partir de seus próprios impulsos, adquirida ao longo da pesquisa 

em um processo que pode ser associado ao descrito por Winnicott no texto “O brincar: a atividade 

criativa e a busca do eu (self)” (1971) citado anteriormente. Como vimos no capítulo dedicado ao 

meio maleável e aos processos de simbolização, as experiências de não integração vividas em um 

ambiente de confiança, seguidas de um engajamento criativo que mobiliza o sujeito física e 

mentalmente, vividas repetidamente, podem dar origem ao sentimento de ser (self). No caso de 

Pedro podemos ver esse processo expresso concretamente em sua casinha. 

 O desenho da boca com os dentes, realizado no final de 2018, parece uma demonstração 

mais clara do elemento agressivo que Pedro agora consegue externalizar com mais clareza. Nas 

descrições iniciais do aluno, sua professora ressaltava uma preocupação com a excessiva 

“simpatia” do aluno e sua tendência a perder-se no ambiente. Ao longo de 2019, ele começa a 

manifestar seu desagrado com mais clareza, fica mal-humorado, se queixa, estabelece melhor seus 

limites. Aqui se torna clara a importância destacada por Winnicott (1971) da agressividade no 

processo de estabelecimento de uma relação com a realidade externa.  

 A questão do estabelecimento de limites entre ele e seu ambiente aparece outra vez na 

pintura de sua mão, durante um dos encontros. No ano seguinte Pedro retomou o tema durante 

uma conversa no Apoio contando que gostava de ter seu corpo coberto de tinta ou terra. Em 

seguida, seu corpo foi pintado durante sua visita à uma aldeia indígena com a classe. 

 Apesar de muito competitivo, Pedro pôde cada vez mais verbalizar seu medo de não 

corresponder às expectativas dos colegas ou suas dificuldades em responder as perguntas de sua 

professora, como no caso da matemática.  

 Da mesma forma como Pedro construíra, ao final do terceiro ano sua casa, em nossos 

últimos encontros se dedicou a elaborar sua “Rosa-dos-ventos”, uma imagem de sua crescente 

apropriação de um espaço individual e de uma maior orientação em relação à realidade externa e 

suas demandas, demonstrando uma crescente capacidade de uso da função reflexiva 

(ROUSSILLON, 2013). 

 Ao final dos encontros, parei de anotar tão extensamente seus atendimentos e relaxei. 

Minha atitude permitiu que Pedro também se soltasse, realizando trabalhos muito originais, que 
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não estavam mais apoiados nas atividades de outros alunos. Ele ganhou a consciência, expressa 

verbalmente que, quando não se esforçava, seus desenhos saiam mais bonitos. Podemos constatar 

a necessidade apontada por Milner (1969), e reforçada por Winnicott (1971), da experiência de 

momentos de fusão como base para a atividade criativa. Estes estados de não delimitação entre 

mundo externo e interno, que permitem que a criatividade se expresse, só são possíveis para a 

autora se o ambiente é confiável e não intrusivo. 

 A retomada da morte de seu irmão gêmeo, ao final de 2019, pode ser vista como mais um 

passo no sentido de apropriar-se de sua história e de seu lugar na família. Como vimos 

anteriormente, as vivências primitivas deixam marcas que precisam ganhar forma. Para Roussillon 

(2014b), essas primeiras formas serão pré, ou não verbais, e permitem, posteriormente, o acesso a 

linguagem e a sua integração pelo sujeito. No final da pesquisa Pedro já tinha adquirido 

capacidades que lhe permitiam verbalizar suas angústias relativas ao falecimento do irmão e suas 

dúvidas quanto ao afeto dos pais. 

 Suas conquistas escolares em 2019 e 2020, o maior domínio da leitura e da escrita, sua 

crescente capacidade de expressar as ideias com clareza, seu envolvimento com os conteúdos 

trabalhados em classe, refletem seu percurso durante os encontros e reforçam a pertinência de uma 

abordagem das dificuldades de aprendizado mais ampla, que leve em consideração a subjetividade 

das crianças e jovens e seu contexto histórico e familiar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inserção de uma terapeuta ocupacional no contexto escolar como profissional efetiva da 

instituição é uma experiência relativamente nova no Brasil. Em 2012, quando começa a se 

estruturar a área de Apoio Pedagógico na escola Waldorf onde trabalho, as referências eram ainda 

mais escassas. Sem muitos parâmetros externos, o trabalho organizou-se a partir das necessidades 

das crianças, jovens e professores, permeada por uma formação profissional muito específica 

dentro da Terapia Ocupacional, pelo estudo da psicanálise, pela experiência de atuação na área de 

Saúde Mental. Todos esses elementos precisaram se articular com a proposta metodológica da 

pedagogia Waldorf.  

O uso frequente de atividades artísticas e manuais durante os encontros individuais ou 

grupais com os alunos tornou-se uma marca do trabalho do Apoio Pedagógico na escola, assim 

como o trabalho conjunto com professores, secretaria escolar, famílias e terapeutas externos.  

A pedagogia Waldorf possui uma abordagem metodológica dos conteúdos muito própria e 

atividades curriculares específicas. Algumas delas dialogam especialmente com a abordagem 

adotada nesta tese, como a importância conferida à interrrelação entre corpo e psique, às 

experiências concretas (sensório-motoras) e ao engajamento afetivo como bases para o 

aprendizado. O papel central ocupado pelas atividades artísticas, manuais, narrativas e contos, 

nesta proposta pedagógica, foi um dos elementos facilitadores para a execução deste projeto.  

O objetivo foi lançar um olhar sistemático sobre uma abordagem específica das 

dificuldades de aprendizagem, utilizando o meio maleável e construída a partir do diálogo entre 

diferentes perspectivas. O meio maleável já tinha sido objeto de estudo em minha dissertação de 

mestrado direcionado às intervenções junto a pacientes com graves comprometimentos de 

simbolização (GUGLIELMO, 2014). A questão agora era avaliar seu impacto junto a outra 

população e em outro contexto institucional. 

O projeto adotou uma metodologia qualitativa, usando como instrumento o diário de campo 

onde foram relatados os encontros semanais com as duas crianças participantes da pesquisa, 

registros fotográficos, de conselhos de classe, boletins e entrevistas com pais e professores. 
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As obras dos autores da psicanálise citadas na seção dedicada ao meio maleável 

constituíram o corpo de referências teóricas centrais, tanto para estruturação da proposta de 

intervenção quanto para a discussão realizada posteriormente. Marion Milner (1952) contribuiu 

com o conceito em torno do qual se articulou esta tese, o meio maleável, destacando também a 

importância do suporte ambiental para o surgimento da capacidade de simbolização. A obra de 

Winnicott (1971) trouxe aportes fundamentais relacionados à importância do ambiente 

suficientemente bom para a constituição do espaço potencial, onde ocorrem o brincar e as 

experiências culturais.  

 Coube a Roussillon (2013) diferenciar os processos de simbolização primária e secundária, 

destacando o papel desempenhado pelo meio maleável na primeira. Para o autor, as experiências 

sensório-motoras e o manuseio dos meios maleáveis, permitem as crianças extrair os conceitos de 

representação, símbolo e a função reflexiva, ressaltando que essa etapa de simbolização deve 

ocorrer na presença da mãe ou seu substituto. 

 Brun e Guinard (2015) se basearam nessas premissas ao proporem a utilização do meio 

maleável como recurso em uma abordagem ampliada das dificuldades de aprendizagem, que leva 

em conta a história do sujeito e se propõe a oferecer um espaço onde as experiências relacionais 

iniciais podem ser retomadas, simbolizadas e integradas. 

 Os dois casos, acompanhados entre abril de 2018 e outubro de 2019, forneceram elementos 

que sustentam a hipótese levantada pelos autores. Os encontros realizados com o Apoio 

Pedagógico parecem ter impactado positivamente a relação das crianças com o aprendizado. No 

caso de João, a intervenção não se limitou aos encontros no Apoio Pedagógico, sua reclassificação 

mobilizou a área, os professores de classe, de matéria e a família.  

 É possível traçar paralelos entre os dois casos no que diz respeito às primeiras experiências 

como base para o aprendizado. No caso de João, a depressão materna e a separação dos pais, no 

de Pedro, o nascimento precoce, o período de internação e a morte do irmão gêmeo. Mas existem 

diferenças. Pais separados em um caso, casados em outro. Pedro abre mão de seu objeto 

transicional por volta dos seis anos, João guarda o seu até hoje. Ele entra no primeiro ano escolar 

precocemente, Pedro com sete anos completos. Porém, ambos mostraram desde o início de seu 

percurso de escolarização dificuldades de estabelecer contato com os conteúdos e engajarem-se 
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nas atividades propostas. Um mantém-se a margem, na periferia do grupo, o outro se perde na 

experiência social. 

 O acompanhamento dos casos mostra como a realização das atividades em um ambiente 

de confiança e acolhimento pôde ser usado pelas crianças para retomar as experiências primitivas 

(processo mais evidente no caso de João). Os encontros criaram condições para a figuração de seus 

mundos internos, o estabelecimento de cadeias associativas, a evocação de memórias, a expressão 

de desejos e medos, a percepção de sua relação aos outros e com o aprendizado.  

 Do ponto de vista da pesquisadora, nem sempre ficou claro o que estava acontecendo 

durante os encontros. Muitas vezes a compreensão sobre o que ocorria se deu a posteriori e 

pressupôs uma certa tolerância com a falta de clareza e controle sobre o processo. As próprias 

crianças foram indicando o caminho a ser seguido.  

Por suas características intrínsecas este trabalho não pode esgotar as possibilidades de 

leitura sobre o percurso vivido pelas crianças, terapeuta ocupacional e atividades. Permanece em 

aberto, permitindo novos aprofundamentos e leituras. Nesse sentido, podemos emprestar da 

antropologia a afirmação de Velho (1981) a respeito do caráter sempre aproximativo do 

conhecimento construído a partir das relações humanas. O que não invalida sua pertinência para a 

discussão sobre o acolhimento das dificuldades de aprendizagens pelas instituições escolares. Cabe 

também ressaltar que a compreensão ampliada do contexto vivido pelos alunos em sala e na família 

foram elementos fundamentais que permitiram encontrar encaminhamentos adequados para a 

condução das crianças na escola. 

Realizar uma pesquisa no próprio ambiente de trabalho constitui um desafio por si só. A 

construção do conhecimento pressupõe um distanciamento, muito difícil de ser alcançado nessas 

condições. Como afirmam Da Matta (1978) e Velho (1981), trata-se de tornar o familiar “exótico”. 

“O que vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não 

vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido.” (VELHO, 1981, p, 126). 

Estar imersa no ambiente onde ocorreu a pesquisa permitiu acessar em primeira mão processos 

institucionais, colegas de trabalho, professores e observar as crianças em seu próprio contexto de 

forma privilegiada. Por outro lado, exigiu um esforço em descolar-se da prática cotidiana para 

melhor compreendê-la, nem sempre alcançado. 
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Outro elemento importante a ser destacado é a impossibilidade de separar completamente 

os elementos vividos pelas crianças no Apoio Pedagógico e fora dele. As experiências escolares, 

a dor pela morte de uma professora, a reclassificação, a construção da casinha, a visita a aldeia 

indígena etc., foram elementos que se entreteceram ao que ocorria durante os encontros. O que 

mostra que os limites são e devem ser permeáveis em uma abordagem que se propõe a favorecer 

a integração das experiências. A ausência de fronteiras rígidas não pressupôs a falta de enquadre, 

este foi mantido ao longo dos meses nos quais os encontros foram realizados. 

 É interessante notar que apesar da psicanálise e a pedagogia Waldorf terem perspectivas 

epistemológicas distintas, podemos encontrar pontos de convergência. Um deles diz respeito a 

importância conferida às primeiras experiências sensório-motoras e relacionais como base para o 

aprendizado, sustentada tanto pela pedagogia Waldorf, quanto pelos autores da psicanálise citados 

no capítulo referente ao meio maleável. O outro se refere ao papel da arte e seu exercício. A 

proposta pedagógica steineriana vê a prática artística como uma continuação do brincar infantil, 

guardando similaridades com a maneira com que Winnicott (1971) enxerga a atividade lúdica. 

Também podemos destacar o uso intencional das narrativas objetivando a criação de enquadres 

simbólicos para as experiências das crianças e jovens. Neste ponto podemos traçar paralelos com 

a perspectiva de Chouvier (2013) sobre o conto maravilhoso. Os pontos levantados não apagam as 

diferenças entre as duas concepções distintas de ser humano presentes na pedagogia Waldorf e na 

psicanálise. O objetivo aqui não é criar um quadro comparativo entre as duas perspectivas, mas 

apontar como as características intrínsecas desta proposta pedagógica permitiram que essa 

abordagem das dificuldades de aprendizagem pudesse ser implementada de forma tão natural no 

contexto institucional no qual a pesquisa ocorreu.  

As considerações levantadas acima abrem um campo para futuras pesquisas. Qual o 

impacto do uso intencional de meios maleáveis por parte da pedagogia Waldorf para o 

aprendizado? Outra frente está relacionada ao momento de transição das crianças entre Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. Em que medida a questão, aparentemente superada, da prontidão 

escolar, pode contribuir com o fracasso escolar? O tema, levantado pela história de João, merece 

um aprofundamento que ultrapassa o escopo do presente trabalho. 

Para finalizar, vimos que para atender as necessidades das crianças acompanhadas por esta 

pesquisa foi preciso mobilizar não apenas a área de Apoio Pedagógico da instituição, mas articular 
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professores, famílias, secretaria escolar. Como afirma Pereira (2018), sem suporte institucional, os 

professores se vêm muitas vezes desamparados perante as exigências do cotidiano escolar e do 

ideal de uma Educação Inclusiva. As profissionais do Apoio Pedagógico são responsáveis por 

articular as diversas instâncias institucionais em benefício das crianças e jovens, o que passa, 

inevitavelmente, pela sustentação e apoio a atuação dos colegas professores. O trabalho é conjunto 

e artesanal. Os “procedimentos institucionais” são linhas gerais, na prática, cada situação 

específica demanda uma intervenção sob medida. Nesse sentido gostaria de propor pensar a 

instituição escolar também como “meio maleável”. Para acolher as necessidades dos alunos, de 

todos os alunos, como preconiza a proposta de uma Educação Inclusiva (RODRIGUES, 2006), a 

escola deve estar pronta para flexibilizar práticas, rotinas, conteúdos, atividades etc., constituindo-

se como um espaço para educar e cuidar. 
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APÊNDICES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ESCOLA 

 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 Prezado (a) diretor (a), 

 

 Solicitamos a sua autorização para que alunos de sua escola participem de pesquisa na área 

de Promoção, Prevenção e Reabilitação em Saúde, sobre as intervenções da terapia ocupacional 

nas dificuldades de aprendizagem a ser realizada na Escola Waldorf Rudolf Steiner. O título da 

pesquisa é “As dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional: uma abordagem 

psicodinâmica” e está sob minha responsabilidade. O objetivo geral do estudo é produzir 

conhecimento sobre o impacto do uso de atividades de mediação (pintura, modelagem, culinária, 

etc.) sobre o processo de aprendizagem infantil. A participação da escola diz respeito a possibilitar 

o contato com dois alunos dos 3º anos do Ensino Fundamental, visando registrar os encontros 

destas crianças com a terapeuta ocupacional da escola. Estes encontros terão frequência a ser 

combinada previamente com os responsáveis pela criança e com o professor de classe e durarão 

45 minutos. Serão registrados por escrito em um diário de campo e os trabalhos realizados pela 

criança serão fotografados para análise posterior. 

  O material coletado será agrupado e analisado posteriormente. Também serão utilizados 

na pesquisa outros tipos de registro, tais como atas de reuniões com pais, registros de conselhos 

de classe, boletins escolares e entrevistas abertas com professores de classe e pais que serão 

marcadas de acordo com o processo de intervenção e com as necessidades identificadas no decorrer 

do processo de intervenção. Elas têm como objetivo incluir nesta pesquisa a percepção que 

familiares e docentes têm do desenvolvimento do aluno. 
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Esta pesquisa será conduzida pela terapeuta ocupacional Maria Florencia Guglielmo, 

atuante na área do Apoio Pedagógico da escola Waldorf Rudolf Steiner. Doutoranda que 

desenvolve a presente pesquisa sob minha supervisão e responsabilidade. A identidade dos 

participantes da pesquisa será mantida em sigilo. O participante tem liberdade de interromper sua 

participação na pesquisa ou retirar seu consentimento em qualquer fase de sua realização, sem 

penalização. O material coletado será utilizado somente nesta pesquisa e o participante e/ou 

responsáveis não receberão nenhuma compensação financeira por sua participação. A qualquer 

momento o participante e/ou responsáveis poderão ter acesso aos resultados parciais e finais desta 

pesquisa. Em qualquer etapa da pesquisa o participante e/ou responsáveis poderão ter acesso ao 

profissional responsável pela sua condução, Maria Florencia Guglielmo para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Ela pode ser encontrada na rua Job Lane, 900, tel. (11) 5523-6655. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br.  

Este termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, uma das quais permanecerá 

com a direção da escola. Caso seja necessária alguma informação complementar, coloco-me à 

disposição. 

 Esperando contar com sua colaboração para realizar, mais uma vez, o desejável 

intercâmbio entre Universidade e Comunidade, desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

 

Profª Andrea Jurdi 

Universidade Federal de São Paulo 

Supervisora 

 

Caso esteja de acordo com a participação de sua escola na pesquisa “As dificuldades de 

aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional: uma abordagem psicodinâmica”, favor 
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preencher a autorização abaixo e devolvê-la à Área de Apoio Pedagógico da Escola Waldorf 

Rudolf Steiner. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim descrevendo o estudo “As dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia 

ocupacional: uma abordagem psicodinâmica”. Eu discuti com Maria Florencia Guglielmo sobre 

minha decisão de permitir a participação dos alunos 

__________________________________e_______ ________________________nesta 

pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a participação desta escola é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em permitir a participação da Escola Waldorf Rudolf Steiner neste estudo e 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo.  

Data: ____/____/____ 

 

 

Diretor da EWRS                 ____________________________________________ 

                                                                     assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e esclarecido deste 

representante legal para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir 

todos os termos aqui descritos. 

Data: ___/___/____ 
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Maria Florencia Guglielmo   ______________________________________ 

                                                              Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PROFESSOR 

 

 Prezado (a) professor (a), 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa. As informações existentes neste 

documento são para que você entenda os objetivos da pesquisa, a importância da participação da 

instituição escolar e, que a mesma deve ser espontânea. Após serem discutidas as informações a 

seguir, e no caso de aceitar participar, você deverá assinar ao final deste documento, em duas vias 

originais, sendo uma via entregue a você e a outra ficará com o(s) pesquisador(s) responsável(s).  

 

Informações sobre a pesquisa: 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada “Dificuldades de 

aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional: uma abordagem psicodinâmica”.  

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que tem como objetivo geral investigar as ações da Terapia Ocupacional desenvolvidas com os 

alunos com dificuldade de aprendizagem e seu desdobramento na instituição escolar. A sua 

participação diz respeito a possibilitar o contato com seu aluno (a) do 3º ano do Ensino 

Fundamental e a compartilhar, na forma de uma entrevista aberta, sua visão sobre o seu processo 

de aprendizado. A pesquisa se estruturará a partir do estudo de caso de dois alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental. As crianças serão atendidas pela terapeuta ocupacional que trabalha na 

escola com frequência a ser combinada previamente com os pais e professores responsáveis 

durante um período de dois anos. Os atendimentos ocorrerão na própria instituição de ensino. Esses 

atendimentos serão registrados por escrito em um diário de campo e os trabalhos realizados pelas 

crianças serão fotografados para análise posterior. 

  O material coletado será agrupado e analisado posteriormente. Também serão utilizados 

na pesquisa outros tipos de registro, tais como atas de reuniões com pais, registros de conselhos 

de classe, boletins escolares e entrevistas abertas com professores de classe e pais. 
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Esta pesquisa não terá nenhum tipo de custo ou riscos, somente os que se referem à 

disponibilidade de tempo ou eventuais desconfortos que possam haver durante os encontros.  

A sua participação é voluntária, ou seja, você tem o direito de recusar-se a responder 

qualquer pergunta e retirar seu consentimento a qualquer momento. Não haverá despesas, 

compensações ou benefícios diretos pela sua participação a não ser as possíveis melhorias do 

trabalho desenvolvido com seu aluno (a). Você também tem o direito de ser mantido informado 

sobre o andamento da pesquisa e poderá ter acesso ao responsável pelo estudo, Maria Florencia 

Guglielmo, atuante na área do Apoio Pedagógico da escola Waldorf Rudolf Steiner, pelo telefone: 

(11) 5523-6655 ou ainda através do e-mail florguglielmo@gmail.com, ou ainda no edifício central 

da Universidade Federal de São Paulo no endereço: Rua Silva Jardim, 136, Santos, CEP: 11015-

020, telefone (13) 3878-3700 ou (13) 3523-5000. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), R. Botucatu, 

572, 1º andar, cj. 14, São Paulo, telefone (11) 5571-1062, E-mail: cepunifesp@epm.br . 

 

Eu,_________________________________________RG:_______________________acredito 

ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e que foram lidas para mim, 

descrevendo a pesquisa: As dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional: uma 

abordagem psicodinâmica.  

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem utilizados, 

seus desconfortos e que não há riscos, 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. 

São Paulo,___de____________________20___. 

________________________________ 

Assinatura do participante 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante ou representante legal para a discussão neste estudo. 

 

 

Assinatura Pesquisador Responsável     Data: ___/___/___  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PAIS OU RESPONSÁVEIS 

LEGAIS 

Prezado (a) senhor (a), 

Solicitamos a sua autorização para que seu (sua) filho (a) participe de pesquisa Dificuldades 

de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional. As informações existentes neste documento 

são para que você entenda os objetivos da pesquisa, a importância da participação do (a) seu (sua) 

filho (a) e, que a mesma deve ser espontânea. Após serem discutidas as informações a seguir, e no 

caso de aceitar participar, você deverá assinar ao final deste documento, em duas vias originais, 

sendo uma via entregue a você e a outra ficará com o(s) pesquisador(s) responsável(s).  

Informações sobre a pesquisa: 

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada 

“Dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional”.  

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que tem como objetivo geral investigar as ações da Terapia Ocupacional desenvolvidas com os 

alunos com dificuldade de aprendizagem e seu desdobramento na instituição escolar. A 

participação da escola diz respeito a possibilitar o contato com dois alunos dos 3º anos do Ensino 

Fundamental. A pesquisa se estruturará a partir do estudo de caso desses dois alunos. As crianças 

serão atendidas pela terapeuta ocupacional que trabalha na escola com frequência a ser combinada 

previamente com os pais e professores responsáveis durante um período de dois anos. Os 

atendimentos ocorrerão na própria instituição de ensino. Esses atendimentos serão registrados por 

escrito em um diário de campo e os trabalhos realizados pelas crianças serão fotografados para 

análise posterior. 

  O material coletado será agrupado e analisado posteriormente. Também serão utilizados 

na pesquisa outros tipos de registro, tais como atas de reuniões com pais, registros de conselhos 

de classe, boletins escolares e entrevistas abertas com professores de classe e pais. 

Esta pesquisa não terá nenhum tipo de custo ou riscos, somente os que se referem à 

disponibilidade de tempo ou eventuais desconfortos que possam haver durante os encontros.  
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A participação de seu (sua) filho (a) é voluntária, ou seja, você e seu (sua) filho (a) tem o 

direito de recusar-se a responder qualquer pergunta e retirar seu consentimento a qualquer 

momento. Não haverá despesas, compensações ou benefícios diretos pela sua participação a não 

ser as possíveis melhorias do trabalho desenvolvido com alunos com dificuldade de aprendizagem. 

Você também tem o direito de ser mantido informado sobre o andamento da pesquisa e poderá ter 

acesso ao responsável pelo estudo, Maria Florencia Guglielmo, atuante na área do Apoio 

Pedagógico da escola Waldorf Rudolf Steiner., pelo telefone: (11) 5523-6655 ou ainda através do 

e-mail florguglielmo@gmail.com, ou ainda no edifício central da Universidade Federal de São 

Paulo no endereço: Rua Silva Jardim, 136, Santos, CEP: 11015-020, telefone (13) 3878-3700 ou 

(13) 3523-5000. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), R. Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, São Paulo, 

telefone (11) 5571-1062, E-mail: cepunifesp@epm.br . 

 

Eu,_________________________________________RG:_______________________acredito 

ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e que foram lidas para mim, 

descrevendo a pesquisa: Dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional.  

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem utilizados, 

seus desconfortos e que não há riscos, 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. 

São Paulo,___de____________________20___. 

________________________________ 

Assinatura do participante 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante ou representante legal para a discussão neste estudo. 

 

 

Assinatura Pesquisador Responsável     Data: ___/___/___  
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TERMO DE ASSENTIMENTO DA CRIANÇA 

 

Título da pesquisa: Dificuldades de aprendizagem sob o olhar da terapia ocupacional  

Meu nome é Maria Florencia Guglielmo, sou terapeuta ocupacional e trabalho na escola 

que você estuda. Estou desenvolvendo uma pesquisa que pretende estudar a aprendizagem e como 

a terapia ocupacional pode trabalhar com crianças que estão nesta fase. 

Este documento é para te informar quais as atividades que faremos juntos (as) e se você 

concorda em participar delas. Durante algum tempo, no período de dois anos, nos encontraremos 

para realizá-las. Nesses encontros, que durarão no máximo uma hora, vou propor que brinquemos 

juntos com atividades como pintura, colagens e jogos. 

Todas essas atividades são para que eu possa entender um pouco melhor como elas podem ajudá-

lo na sua aprendizagem. Além disso, vou precisar conversar algumas vezes com seus pais e 

professor (a). Nossos encontros acontecerão na escola, no horário disponibilizado pela professora 

e que não altere sua rotina escolar. 

Tudo isso faz parte de uma pesquisa que preciso fazer para completar meu doutorado. Por isso, 

logo depois que realizarmos essas atividades irei escrever como elas foram e o que aconteceu 

durante o tempo em que permaneci com você. 

Você não precisa participar das atividades se não quiser, e mesmo se quiser e depois perceber que 

na verdade não quer mais, você não precisa continuar participando. Por isso, se você se sentir 

incomodado, poderá falar comigo e não precisará continuar participando da atividade que foi 

proposta. Eu não irei contar o que acontecer aqui para ninguém e quando for escrever o que 

aconteceu nessas atividades, não irei colocar o seu nome. Além disso, você ou seus responsáveis 

não receberão nada para me ajudar com essa pesquisa, mas também não terão qualquer tipo de 

despesa. 

        Se você estiver com uma dúvida ou tiver qualquer tipo de questão sobre as atividades e a 

pesquisa que está sendo realizada, você ou seu responsável podem  me contatar pelo telefone: (11) 

5523-6655 ou ainda através do e-mail florguglielmo@gmail.com. 
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Se você tiver entendido tudo que foi dito e concordar em participar da minha pesquisa você 

deverá me entregar este papel assinado com o seu nome completo e colocar a data do dia de hoje 

– assim eu posso saber se você concordou em me ajudar a fazer essa pesquisa. Este documento é 

emitido em duas vias originais que serão ambas assinadas por você e por mim, ficando uma via 

com cada um. 

 

São Paulo, __de____________________2018. 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 
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ANEXOS
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