
10 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
 

Em muitos serviços de atendimento às crianças com deficiência, o brincar, 

na atuação clínica dos terapeutas ocupacionais, é utilizado como uma estratégia 

terapêutica com fins específicos a cada tipo de população. Ou seja, é como se a 

deficiência pudesse definir a forma como a criança brinca ou deveria brincar. Esta 

normatização sempre me incomodou, porque, em minha experiência clínica, mesmo 

duas crianças com uma mesma problemática, poderiam ter demandas e desejos 

muito diferentes.  

Ao idealizar esta pesquisa, fui motivada por esta preocupação que fez parte 

do meu percurso clínico na atuação tanto com bebês de risco, quanto com crianças 

com deficiência física, deficiência intelectual* e/ou com transtornos invasivos do 

desenvolvimento. Mas, destaco a experiência de trabalho na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Paulo, mais especificamente no Projeto 

Inclusão pela Arte ─ Programa Arte, Cultura e Esporte (PIPA), no período de 2006 a 

2008 (momento de encerramento do serviço), como o espaço que fomentou a 

concepção deste trabalho. 

O PIPA, foi criado em 2005, na APAE de São Paulo, apostando nas oficinas 

de atividades artísticas e culturais como campo potencial de experiências e 

convivência. Assim, as oficinas serviam como um dispositivo institucional para 

favorecer a participação sociocultural das pessoas com deficiência. 

Ao abrir suas portas para a comunidade em geral, ou seja, pessoas sem 

deficiência, com deficiência física, deficiência sensorial e com transtornos 

emocionais, a instituição aceitou o desafio de trabalhar com a diversidade, já que, 

tradicionalmente, a APAE de São Paulo só atendia pessoas com deficiência 

intelectual.  

Assim, este projeto aproximava-se do pensamento de Galletti, em seu 

trabalho sobre oficinas em saúde mental, entendendo-as como um “(...) dispositivo 

institucional propiciador da invenção de novas relações, de convivência entre 

                                                 
*Neste trabalho, a expressão deficiência mental será utilizada quando assim foi descrita pelos autores estudados. 
Entretanto, seguindo a tendência mundial e brasileira, de acordo com Sassaki (2005), será grafada a expressão 
deficiência intelectual. Segundo o autor, a substituição do adjetivo mental por intelectual tem sido utilizada desde 
2004, em evento realizado pela Organização Pan-Americana da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde 
em Montreal, Canadá, quando foi aprovado o documento DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 
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sujeitos marcados por histórias de ‘exclusão’ e marginalização e destes com o 

restante ‘da população comum’” (GALLETTI, 2004, p.57). 

Em 2006, o PIPA, por sua amplitude de atuação, transformou-se no 

Programa Arte e Cultura, momento no qual fui contratada para fazer parte da equipe. 

No ano seguinte, passou a abranger as atividades esportivas, sendo denominado 

Programa Arte, Cultura e Esporte. Entretanto, mesmo com essas mudanças de 

nomenclatura, o serviço ficou conhecido (e lembrado carinhosamente pelos 

participantes e pelas famílias) como PIPA e é assim que será nomeado neste 

trabalho. 

Com base nos pressupostos da arte-educação, o PIPA oferecia oficinas nas 

linguagens de teatro, música, artes plásticas, dança e esporte, partindo dos 

fundamentos teóricos da “Proposta Triangular” da arte-educadora Ana Mae Barbosa, 

“que tem por base integrar três facetas do conhecimento em arte: o fazer artístico (a 

experimentação), a fruição (a leitura e análise da arte) e a sua contextualização 

(histórica, cultural e pessoal)” (MIRANDA FILHO, 2008, p.19). Além disso, o trabalho 

desenvolvido nas oficinas estava alicerçado no afeto, “componente imprescindível 

para a comunicação com a pessoa com deficiência intelectual. Através do afeto é 

que se dá a abertura para nossa relação com o outro e com o mundo” 

(OSTROWER, 1999 apud MIRANDA FILHO, 2008, p.19). 

O trabalho desenvolvido no PIPA também tinha como base os pressupostos 

da educação apresentados por Delors (1998), que recomenda a organização da 

educação em torno de quatro aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

“Aprender a conhecer” é, antes de tudo, a possibilidade de aprender a 

aprender, que sempre pode ser enriquecida com a experiência e, portanto, é um 

processo inacabado; “aprender a fazer” está ligado à capacidade de agir sobre o 

meio no qual se está inserido; “aprender a viver juntos” é a capacidade a ser 

estimulada para respeitar o outro nas diferenças, estabelecendo o diálogo como 

prática de resolução de conflitos; e “aprender a ser” constitui-se como a via essencial 

que integra todas as aprendizagens (DELORS, 1988).  

Para Delors (1988), a imaginação e a criatividade estão ameaçadas em 

nosso mundo atual e, com isso, corremos o risco da padronização dos 

comportamentos individuais. Portanto, é preciso oferecer às crianças e aos jovens 
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diversas oportunidades de exploração nos campos da arte, dos esportes, da ciência 

e da cultura. 

Estes estudos constituíam-se como a base de pensamento para organizar o 

trabalho e a construção do PIPA, sempre em busca de criar estratégias que 

pudessem favorecer o desenvolvimento contínuo do sujeito, a convivência e as 

trocas sociais. 

Além das oficinas acima, ou seja, que aconteciam regularmente com turmas 

fixas ao longo da semana, o PIPA também realizava as Oficinas Culturais 

Integrativas. Criadas e realizadas pelos orientadores dos núcleos de artes plásticas, 

música, dança e teatro, estas oficinas caracterizavam-se pela provocação do 

encontro entre o público atendido pelo próprio programa e o público convidado a 

cada semana: participantes de outras instituições especializadas, além de 

estudantes de escolas públicas ou particulares, empresas e participantes de outros 

projetos sociais. Por meio das oficinas artísticas, buscava-se promover o encontro 

entre pessoas com e sem deficiência, fato pouco observado espontaneamente nos 

espaços culturais e de lazer. Para a equipe, este encontro mediado pelo arte-

educador na exploração do campo das artes e da cultura, poderia ser um campo 

potencial para desmistificar a questão da deficiência. 

A equipe do PIPA era formada por profissionais de diversas áreas da saúde, 

educação, artes e esporte. A equipe técnica era composta por uma psicóloga, uma 

assistente social, duas terapeutas ocupacionais e estagiários de terapia ocupacional 

do Centro Universitário São Camilo e da Universidade de São Paulo. Contava 

também com oficineiros especializados e graduados em teatro, música, dança, artes 

plásticas e educação física, supervisionados por um núcleo de orientadores. 

O olhar das profissionais de psicologia, terapia ocupacional e serviço social 

estava direcionado para cada participante e sua família, dentro do contexto coletivo 

que o programa proporcionava, a fim de contribuir para a construção de um espaço 

que potencializasse seu desenvolvimento. Portanto, a equipe técnica tinha como 

função oferecer suporte ao participante e sua família, respeitando-se seus desejos e 

direitos.  

Durante a entrevista inicial, a equipe técnica acolhia o futuro participante 

para conhecer o desejo e/ou o interesse pelas atividades. Portanto, o divisor para as 

oficinas não era o diagnóstico, o tipo ou o grau de deficiência, mas o interesse 

manifesto muitas vezes apenas por um sorriso tímido, capturado pela equipe técnica 
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no primeiro momento. Entretanto, muitas vezes, esta “primeira aposta” falhava e a 

equipe técnica, em discussão com a equipe de orientadores, refazia as apostas e as 

tentativas para encontrar uma atividade que oferecesse prazer para o participante. 

No PIPA, além das oficinas de artes e esportes, havia também o 

Atendimento Especial, que tinha como objetivo a oferta de experiências nas 

linguagens de artes, música, teatro e dança do programa, mas sob a coordenação 

de uma terapeuta ocupacional e de uma psicóloga. O Atendimento Especial era um 

momento inicial de acolhimento da criança, em pequenos grupos, rumo à oficina 

regular infantil. As crianças que participavam do Atendimento Especial eram 

descritas, pelo parecer médico, como crianças com graves comprometimentos e que 

apresentavam dificuldades para conseguir vagas em tratamentos e escola. As 

crianças eram encaminhadas pelo Ambulatório da APAE de São Paulo, quando 

estas não eram “elegíveis” para os outros setores da instituição: escola/reforço ou 

terapias. Entretanto, para a equipe do PIPA era fundamental possibilitar um espaço 

para que essas crianças tivessem garantida a oportunidade de se exercitar na 

convivência; portanto, as portas eram abertas para garantir este primeiro acesso em 

busca de novas possibilidades.  

No período de 2006 a 2008, ao participar das entrevistas de triagem, de 

avaliação e do posterior acompanhamento de crianças com deficiência intelectual, 

deficiência física e/ou com transtornos invasivos do desenvolvimento associados, fui 

percebendo fatos que se repetiam: muitas dessas crianças não apresentavam um 

cotidiano permeado pelas questões comuns à infância: brinquedos, brincadeiras, 

amigos, parquinho, festas de aniversário, escola, etc. Pareciam viver e conviver, 

geralmente, apenas com o núcleo familiar, sendo que as atividades do dia a dia 

apresentavam-se marcadas por consultas médicas, televisão e um “fazer” caótico e 

desprovido de sentido. Quanto à escola, esta aparecia como um dispositivo que não 

cumpria o seu papel e que ressaltava ainda mais a exclusão, marcando sempre o 

déficit da criança; também parecia não favorecer a alfabetização, nem tampouco a 

estimulação do desenvolvimento ou da convivência.  

As mães, neste processo, pareciam perder a força de acreditar que seus 

filhos pudessem encontrar um lugar no mundo. Precisavam lutar contra o 

preconceito pessoal, familiar e social; precisavam brigar para que a escola aceitasse 

seu filho; sofriam com a peregrinação aos serviços de saúde, pois seus filhos não 

eram elegíveis aos serviços devido à “gravidade” do caso.  
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Os relatos mostravam principalmente um empobrecimento das atividades do 

cotidiano, tanto da criança, quanto da família. Os dias eram marcados por repetições 

de ações, que não possibilitavam o novo, a descoberta ou a criação. Isso parecia se 

refletir na criança em seu modo de brincar em casa: geralmente sozinha e com os 

mesmos brinquedos ou objetos. Assim, a deficiência acabava extrapolando para as 

outras áreas da vida, cristalizando o papel e as relações sociais.  

Enquanto profissional que lida constantemente com histórias como essas, 

incomodava-me (e ainda incomoda!) o fato dessas crianças não ocuparem os 

espaços que lhes são de direito. Mesmo que as discussões atuais apontem a 

direção da inclusão social, essas histórias me mostravam o contrário: vivências 

pautadas por discursos que não ecoam na prática, ou pior, mascaram situações de 

exclusão e preconceito sob a ótica de movimentos inclusivistas, mas que 

desconsideram a pessoa em seus desejos e direitos. 

No PIPA, compreender o processo de inclusão social das crianças com 

problemáticas física, intelectual, emocional e/ou social a partir das transformações 

nas microrrelações, ou seja, na família e no cotidiano, estava relacionado à 

possibilidade de brincar. Foi possível observar que muitas dessas crianças, e 

também suas famílias, encontravam-se excluídas da participação social. Essas 

observações estão de acordo com o estudo de Brunello:  
 

Infelizmente, ainda presenciamos a exclusão dessas crianças do direito de 
brincar. Brincar no sentido de ter acesso a brinquedos, de freqüentar 
espaços voltados para o lazer infantil (parques, clubes, praças, centros 
esportivos, culturais ou artísticos, etc.), de participar conjuntamente de 
brincadeiras e jogos espontâneos, numa proposta de convivência mútua 
com outras crianças, usufruindo de atividades que dizem respeito ao ser 
infantil (BRUNELLO, 2004, p.26). 
 

Nesses três anos de experiência, havia relatos de mães sobre o PIPA como 

um lugar possível para pertencer, como o primeiro espaço em que as portas foram 

abertas para acolher o seu filho e ela também.  

Assim, com a possibilidade de trabalhar em um programa que valorizava a 

diversidade, com o foco no sujeito, seus desejos, suas necessidades e sua família, 

tive a oportunidade de participar de um serviço de atenção às pessoas com 

diferentes problemáticas e que me estimulava a pensar o meu papel como terapeuta 

ocupacional. Transitar na interface dos campos da saúde, educação e arte exigia 

que a atuação profissional não tivesse como prioridade o atendimento terapêutico 
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individual ou grupal, mas que entendesse a potência das oficinas como um 

disparador para a produção de vida. Segundo Castro, o terapeuta ocupacional 
 

participa plenamente desta transformação cultural nas práticas 
contemporâneas, constituindo criticamente um novo papel profissional. 
Atuando como interlocutores da população atendida, adquirem um papel 
fundamental no cuidado e na afirmação da vida destas pessoas, 
engendrando, com os pacientes, possibilidades de ação e criação no mundo 
contemporâneo (CASTRO, 2005, p.15). 
 

Portanto, entendia que no PIPA os procedimentos da Terapia Ocupacional 

estavam envolvidos na observação e na intervenção para a realização de atividades 

significativas na vida do participante, tanto no contexto da oficina e quanto no do 

cotidiano. Assim, o olhar estava voltado para o participante, suas potencialidades, 

seus desejos e suas necessidades. A atenção e a escuta também estava 

direcionada para a família, mas, de modo a auxiliar no reconhecimento e respeito do 

participante pela família.  

Como terapeuta ocupacional do PIPA, era durante as oficinas, mas também 

na hora da chegada ou do intervalo, que eu estava atenta ao participante e sua 

relação com as atividades e com os colegas. Participar da oficina, ou simplesmente 

entrar para uma intervenção pontual, exigia flexibilidade e disponibilidade para 

transitar pelas fronteiras da arte, da saúde e da educação, mas sem perder o foco no 

sujeito em ação sobre o mundo.  

Assim, eu entendia as oficinas ministradas por oficineiros e/ou terapeutas 

ocupacionais como um espaço de criação, mas principalmente como um espaço 

para pertencer. Era dentro destes espaços, e também nos corredores, que o sujeito 

podia, enfim, encontrar um lugar para fazer e conviver: desenhar, cantar, dançar, 

jogar bola, tomar o lanche, cumprimentar as pessoas, olhar, brigar, brincar, provocar 

e ser provocado. De acordo com Lima (2006), entender a Terapia Ocupacional como 

uma prática social e de saúde, utilizando as atividades humanas como instrumento 

de intervenção, é propor uma prática que resista ao isolamento e ao 

desenraizamento, estimulando a criatividade, a ação e a liberdade. 

Meu trabalho consistia em acompanhar os participantes e suas famílias, 

para que juntos pudéssemos encontrar caminhos para construir uma nova forma de 

existência. Acreditávamos que, para uma pessoa que antes não saía de casa e 

passava o dia em frente à televisão, sair de casa, pegar o mesmo ônibus, circular 
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por outros espaços e encontrar pessoas que iam se tornando familiares, criava 

movimento em que estes “encontros” enriqueciam a vida cotidiana.  

A Terapia Ocupacional, conforme Benetton (2006), busca entender como as 

atividades podem modificar, facilitar ou promover o comportamento, o cotidiano, as 

relações e outras ações do sujeito. No Método Terapia Ocupacional Dinâmica, 

entende-se que é por meio da realização das atividades que ocorrem na relação 

triádica, composta por terapeuta-paciente-atividades, que o sujeito-alvo da 

intervenção pode se desenvolver e encontrar novas formas de viver.  

Segundo Benetton, a exclusão social 
 

é a problemática de partida da população-alvo da terapia ocupacional, que 
tem como objetivo final a inclusão social. Essa exclusão é resultante de uma 
diferença pela falta, que fatalmente marginaliza, pela repercussão que ela, a 
falta, acarreta em qualquer tipo de produção. Esse conceito delimita nossa 
população-alvo, que em nossa sociedade está sempre em situação crítica, 
desgarrada da rede social (BENETTON, 2006, p.90). 
 

Para a autora, o paciente “está geralmente colocado à margem de um 

cotidiano pessoal e ou social” (BENETTON, 2006, p.90). A autora sinaliza que o 

sujeito-alvo da intervenção no Método Terapia Ocupacional Dinâmica está 

geralmente à margem de um cotidiano pessoal e social, vivendo apenas uma rotina 

de cuidados: 
 

- há sempre um diagnóstico que o diz ser ele diferente, louco, ou deficiente; 
- há sempre alguém para falar por ele; 
- há sempre a dificuldade de organizar e fazer funcionar o seu cotidiano; 
- são conduzidos de um lado a outro sem saber o porquê; 
- o que dizem ou fazem pode não ter sentido para eles ou para os outros e; 
- sua exclusão é pessoal, antes de ser social (BENETTON, 2006, p.90). 
 

Portanto, o Método Terapia Ocupacional Dinâmica (Benetton, 2006) defende 

que, para além do diagnóstico, há a necessidade do terapeuta olhar para as 

possibilidades do sujeito e criar condições para que ele possa fazer o que desejar. 

Nas aulas do curso de especialização, Bennetton acreditava na importância de um 

diagnóstico bem feito, mas alertava que o foco da intervenção do terapeuta 

ocupacional era a vida do sujeito. Investigar e compreender a repercussão 

psicológica e social que a problemática apresentada poderia, ou não, provocar na 

vida do sujeito.  

Neste sentido, Kupfer (2000, apud Brunello, 2007) afirma, que apesar das 

classificações diagnósticas servirem como base para a orientação das condutas 
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terapêuticas, muitas vezes, os profissionais se deixam aprisionar pelo rótulo do 

diagnóstico, cumprindo as profecias pré-estabelecidas de fracasso.  

Assim, no PIPA, os fundamentos teóricos de Donald D. Winnicott me 

ajudavam não apenas a compreender a constituição do sujeito, mas a construir e 

sustentar minha prática. Entendo a importância do brincar, tanto para as crianças 

quanto para os adultos, pois é com base no brincar que o sujeito se constitui e pode 

encontrar possibilidades de construir relacionamentos saudáveis. Winnicott também 

enfatiza que o lugar em que a experiência cultural se localiza está no espaço 

potencial existente entre o sujeito e o ambiente e que isso está diretamente 

relacionado ao brincar: “A experiência criativa começa com o viver criativo, 

manifestado primeiramente na brincadeira” (WINNICOTT, 1975, p.139). Portanto, 

entendo que o programa era criado e recriado pela equipe para oferecer 

experiências na cultura. Experiências que tinham espaço para serem vivenciadas, 

completadas e, sobretudo, compartilhadas.  

Assim, este trabalho propõe uma reflexão sobre o brincar na vida da criança 

que apresenta uma problemática intelectual, emocional e social. Deste modo, no 

Seção 2 - Entrelaçando discussões que envolvem a criança com deficiência, 

apresento a Terapia Ocupacional, a proposição de modelo social da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e as discussões sobre temas constantes e recorrentes nos 

trabalhos que envolvem a criança com deficiência.  Este é o pano de fundo no qual o 

estudo foi desenvolvido. 

A partir da Seção 3 até a Seção 5 começa a revisão da literatura que  

sustentou o trabalho de campo. Assim, na Seção 3 - Infância: brincar, ter amigos..., 

apresento as considerações sobre a construção da infância da Antiguidade até os 

dias de hoje, em que é entendida como um tempo de brincar. Passando pela 

discussão da infância, abordo o brincar, na Seção 4, apresentando o recorte da 

terapia ocupacional: o brincar no cotidiano. Na Seção 5 - As contribuições de 

Winnicott, apresento, de forma breve, os fundamentos da teoria sobre a constituição 

do sujeito e o brincar.  

A apresentação dos objetivos do trabalho e a descrição dos procedimentos 

metodológicos estão descritas nas Seções 6 e 7. 

Já na Seção 8, o trabalho de campo toma forma e, assim, temos a 

exploração dos dados para, finalmente, na Seção 9, encerrar com algumas 

reflexões. 
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2. ENTRELAÇANDO DISCUSSÕES QUE ENVOLVEM A CRIANÇA COM 
DEFICIÊNCIA 

 
 

Historicamente, a Terapia Ocupacional (TO) caracteriza-se como um campo 

fomentado por outras áreas como psiquiatria, neurologia, fisiatria, psicologia e 

filosofia. No Brasil, a T.O. surgiu na década de 1950, com o Instituto Nacional de 

Reabilitação, vinculado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, com foco na reabilitação, fruto da emergência do 

discurso técnico-científico. A reabilitação tinha como objetivo recuperar ao máximo 

as habilidades funcionais dos indivíduos. Assim, no Brasil, a Terapia Ocupacional 

surge muito próxima à Medicina, provocando a construção de técnicas e 

procedimentos com ênfase no resultado, na evolução motora e funcional 

(TAKATORI, 2003).  

De acordo com Castro, Lima e Brunello (2001), nas décadas de 1970 e 

1980, ocorreu na área da saúde um movimento de questionamento crítico sobre o 

papel dos técnicos nas instituições. Estes profissionais entendiam que, muitas 

vezes, a intervenção técnica apenas servia para manter a ordem e o controle social, 

desconsiderando a condição de existência do paciente. Com a luta das pessoas 

com deficiência por seus direitos e as propostas de desinstitucionalização 

psiquiátrica, o compromisso da reabilitação passa a ser com o cidadão, sujeito de 

direitos e deveres.  

Deste modo, a Terapia Ocupacional pode ser definida como  
 

um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, educação e na 
esfera social, reunindo tecnologias orientadas para a emancipação e 
autonomia de pessoas que, por razões ligadas a problemáticas específicas 
(físicas, sensoriais, psicológicas, mentais e/ou sociais) apresentem, 
temporária ou definitivamente, dificuldades na inserção e participação na 
vida social. As intervenções em Terapia Ocupacional dimensionam-se pelo 
uso de Atividades, elemento centralizador e orientador na construção 
complexa e contextualizada do processo terapêutico”  (Folder de 
Apresentação do Curso de Terapia Ocupacional da Universidade de São 
Paulo USP, 1997).  
 

Portanto, a T.O. já pressupõe como seu objetivo a inserção e a participação 

na vida social. Atualmente, terapeutas ocupacionais têm buscado refletir sobre as 

propostas das intervenções e questionado o modelo médico como orientador das 
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práticas de tratamento, tomando por base o modelo social preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Nesta construção de práticas dentro do modelo social, as terapeutas 

ocupacionais Almeida (1997), Ghirardi (1999), De Carlo (2001) e Bartalotti (2006) 

entendem que as práticas em terapia ocupacional têm o foco no sujeito, 

considerando-se seus desejos e necessidades. Para isso, acreditam que é preciso 

que o terapeuta ocupacional possa deslocar o olhar do sujeito e seu déficit, no qual 

o treinamento de habilidades seja a conduta para a inserção social. Entretanto, 

ressaltam que problematizar os aspectos que envolvem a vida do sujeito e entendê-

lo como cidadão de direitos e deveres implica em uma nova construção de relações 

entre técnicos e pacientes. 

Em sua tese de doutorado, Rocha faz uma discussão interessante sobre a 

reabilitação, apresentando revisão e análise sobre os conceitos de deficiência. Para 

a autora, é no final do século XVIII que a deficiência passa a ser entendida como 

uma categoria científica, pois, até então, era “percebida como produção mítica, 

religiosa ou de ameaça social” (ROCHA, 1999, p.26).   

A partir do século XIX, a deficiência começa a ser compreendida como uma 

patologia e, portanto, passível de análise e de intervenções específicas. Assim, a 

deficiência era descrita como uma anomalia e, portanto, a solução era 

normatizadora. A deficiência passa a ser classificada e para cada tipo, física, mental, 

auditiva, visual, são criadas instituições especializadas. Assim, nos séculos XIX e XX 

as práticas de reabilitação tornaram-se cada vez mais especializadas e específicas, 

com finalidades corretivas. Ou seja, se a causa era física, a intervenção era corrigir 

ou normatizar o problema que se apresentava (ROCHA, 1999).   

Para Rocha, assim como o conceito de doença vem se modificando ao longo 

do tempo, também o conceito de deficiência passou a ser entendido de outra forma: 

“de um corpo deficiente individual para um corpo deficiente social, com 

incapacidades e desvantagens” (ROCHA, 1999, p.27). Importante ressaltar que a 

tese de doutorado estava baseada na Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID), documento da época.    

Assim como Rocha (1999), Takatori (1999, 2003) também faz uma 

discussão sobre o conceito de deficiência, em uma breve retrospectiva sobre a 

CIDID e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
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(CIF). Para Takatori (2003), a CIF marca a mudança paradigmática de deslocamento 

da doença para a saúde.  

No campo dos transtornos emocionais infantis, Brunello (2007) considera 

que foi apenas após as primeiras décadas do século XX que os critérios 

diagnósticos foram especificados para as crianças com comprometimentos 

emocionais graves. Até então, eram tratadas como adultos esquizofrênicos ou 

deficientes mentais.  Assim, Kupfer (2000, apud Brunello 2007) considera que a 

medicina, para afirmar sua competência, classifica as crianças de acordo com a 

problemática apresentada: mental, sensorial, emocional, dentre outros, de modo 

amplo e difuso. Deste modo, acaba excluindo a criança do convívio social e as 

aprisiona nas instituições especializadas. 

Portanto, acompanhando a proposta apresentada pela OMS, Brunello (2007) 

acredita que na prática clínica do terapeuta ocupacional é preciso conhecer a 

criança, sua história, sua forma de ser e estar no mundo, seu potencial e seu 

cotidiano. Brunello ressalta que, assim,  
 

o que é notado é uma busca de compreender o indivíduo a partir de um 
novo olhar analisado na sua totalidade, construído no cotidiano, 
considerando e valorizando suas potencialidades e experiências já vividas, 
preocupando-se em como superar as limitações e restrições que a 
deficiência ou distúrbio pode acarretar, buscando incluir, efetivamente, 
essas pessoas marcadas por histórias de exclusão em seus grupos sociais 
(BRUNELLO, 2007, p.310). 
 

Deste modo, a CIF, ao ser proposta pela OMS, aponta a tendência mundial 

no deslocamento do modelo médico para o modelo social, influenciando as práticas 

dos profissionais da saúde. 

A CIF tem como objetivo proporcionar uma linguagem única e padronizada 

para descrever a saúde e os aspectos a ela relacionados. Ela é resultado de um 

processo iniciado em 1972, com um primeiro esquema sobre as consequências das 

doenças em 1980. A primeira edição, em caráter experimental, foi apresentada em 

1989 e nomeada como Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades 

e Desvantagens. Após a realização de diversos grupos de trabalho, estudos de 

campo sistemáticos e consultas internacionais, em maio de 2001, na 54ª. 

Assembléia Mundial de Saúde, a CIF foi apresentada como a revisão da CIDID. A 

versão da tradução e validação brasileira foi publicada em 2003. 
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A Organização Mundial da Saúde (2003) apresenta a CIF como uma 

classificação complementar à CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão). Segundo a OMS, 

“A CIF transformou-se, de uma classificação de “conseqüência da doença” (versão 

de 1980), em uma classificação dos “componentes da saúde” (OMS, 2003, p.14). 

Segundo o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD), a OMS 

lançou em 2007 a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – versão para crianças e jovens (ICF-CY) que está sendo traduzida pelo 

CBCD em parceria com Portugal (CBCD, 2009). Mas, no final de 2009 a CIF para 

crianças e adolescentes ainda não estava disponível para utilização. 

Em 2007, na sua tese de doutorado, Di Nubila apresenta as definições de 

“deficiência”, a partir de uma discussão da CID-10 e da CIF. A autora apresenta um 

histórico detalhado sobre a criação e o desenvolvimento da CIF e também sobre as 

definições de deficiência, apontando as dificuldades da conceituação do termo 

dentro do modelo médico que enfocava a deficiência no corpo, desconsiderando 

toda a complexidade da situação. Além disso, ressalta as dificuldades em relação às 

traduções no mundo inteiro sobre o conceito de deficiência, destacando a 

importância da CIF em orientar a assistência, as políticas e as pesquisas.  

Segundo a autora, a CIF faz um deslocamento paradigmático da doença 

para a saúde, valorizando-se o contexto onde o sujeito está inserido para 

entender/avaliar as condições ou os estados de saúde. Este é o desafio dos 

profissionais de saúde ao utilizarem a CIF, pois ela exige olhar para toda a 

complexidade que envolve o indivíduo e seu contexto (DI NUBILA, 2007). De acordo 

com a autora,  
 

quando a definição de deficiência precisa ser aplicada para a infância, a 
questão adquire uma complexidade própria. A experiência de uma condição 
de saúde crônica e incapacidade para crianças e jovens não é a mesma dos 
adultos. Devido à variável natureza do desenvolvimento, é particularmente 
difícil medir incapacidade em crianças muito pequenas. Uma consideração 
importante é que o status de incapacidade tem sido tradicionalmente 
igualado com o status de morbidade, e esta ambigüidade de definições faz 
com que os dois conceitos, de condição de saúde crônica e deficiência ou 
incapacidade, sejam freqüentemente medidos e identificados de modo 
incorreto. Levantamentos que incluam instrumentos baseados na CID-10 e 
na CIF que distintamente medem condições de saúde crônicas, os domínios 
de incapacidade e fatores ambientais que têm impacto sobre a 
incapacidade, poderiam facilitar um entendimento da incapacidade e saúde 
nas crianças, no contexto do modelo de saúde internacional corrente 
oferecido pela OMS (MCDOUGALL e MILLER, 2003 apud DI NUBILA, 2007, 
p.60). 
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Para esta pesquisa, o aspecto principal era trazer a discussão da CIF e o 

deslocamento do eixo da doença para o eixo da saúde, estabelecendo, assim, uma 

mudança no olhar voltado apenas para a condição biológica, que considerava o 

corpo isolado do contexto de vida e das relações do indivíduo. Assim, há uma 

transformação conceitual, centrada na observação das necessidades dos usuários e 

fortemente relacionada à defesa dos direitos como uma tendência mundial para a 

construção do pensamento e a reformulação das práticas. 

Entretanto, neste trabalho, não utilizarei a terminologia proposta pela CIF, 

pois, segundo o estudo de Sassaki (2005) e Diniz, Medeiros e Squinca (2007), a 

tradução brasileira da CIF ignorou o debate de trinta anos, no plano acadêmico e 

político internacional, ao adotar o termo incapacidade para disability. Diniz, Medeiros 

e Squinca (2007) entendem a tentativa dos tradutores brasileiros em romper com o 

modelo biomédico ao rejeitarem a palavra deficiência, mas propõe que haja uma 

discussão entre os pesquisadores, sugerindo que o termo disability seja traduzido 

por deficiência. Segundo Diniz, Medeiros e Squinca (2007, p. 2509), “deficiência não 

foi uma categoria redescrita apenas no universo biomédico, mas principalmente a 

partir da contribuição de diferentes saberes, em especial o modelo social da 

deficiência e dos movimentos sociais de deficientes nas últimas três décadas”. 

Apesar da CIF propor a uniformização da terminologia, os pesquisadores da 

área parecem não estarem satisfeitos em relação à nomenclatura descrita pela 

versão brasileira da CIF. Assim, durante este trabalho, utilizarei a definição de 

população atendida pela terapia ocupacional; portanto, em vez de diagnóstico, 

patologia ou incapacidade, as crianças serão referidas como criança com deficiência 

ou crianças com problemática intelectual, emocional e social (USP, 1997). 

Outra discussão ligada à questão das deficiências e da reabilitação está 

relacionada à inclusão social. Alguns autores (BARTALOTTI, 2001; BRUNELLO, 

2004; PAULA et al, 2002; TAKATORI, 2001) propõem que, para discutirmos a 

temática da inclusão social, a condição essencial passa pelo aceitar a deficiência e 

não pelo tentar normalizar, normatizar ou negar a diferença/deficiência.  

É por meio da convivência, no encontro com a diferença, que as pessoas 

podem desmistificar as representações sociais da deficiência. “Portanto, é 

necessário tornar conhecido aquilo que é desconhecido no sentido de (re)criar 

imagens em relação à pessoa com deficiência para que esta também ocupe seu 

lugar junto aos outros” (BRUNELLO, 2004, p.27).  
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Por outro lado, Sawaia (2002a , 2002b) e Paula et al. (2002) discutem a 

inclusão social a partir da exclusão. As autoras afirmam que, atualmente, a exclusão 

tornou-se um termo utilizado corriqueiramente, para garantir discursos e práticas em 

diversas áreas do conhecimento.  

Ao discutir a “dialética exclusão/inclusão”, Sawaia introduz a ética e a 

subjetividade para analisar a desigualdade do ponto de vista sociológico. “Dessa 

forma, exclusão passa a ser entendida como descompromisso político com o 

sofrimento do outro”. Assim, a autora acredita que é preciso questionar o sofrimento 

no cotidiano e que afeta as possibilidades de autonomia das pessoas, senão a 

política (mesmo a revolucionária) não deixa de ser somente uma abstração 

(SAWAIA, 2002a, p.8). 

Ao propor a lógica dialética para o entendimento da exclusão/inclusão, 

Sawaia (2002a) e Paula et al. (2002) invertem a ideia de inclusão social, livrando-a 

das concepções de adaptação, normatização e culpabilização individual, para 

relacioná-la aos mecanismos de manutenção da ordem social. Assim, as autoras 

propõem que, para se desmontar os mecanismos de exclusão, seja necessário, em 

primeira instância, explicitar o seu significado, promovendo o debate e o confronto 

entre os envolvidos para, somente assim, construir novos sentidos e novas relações 

(PAULA et al, 2002; SAWAIA 2002a, 2002b). 

Apesar de concordarem com o pensamento de Sawaia (2002a) sobre a 

“dialética inclusão/exclusão”, Paula et al (2002) consideram que o termo inserção 

social pode ser mais interessante, pois, deste modo, não há vinculação direta ao 

paradigma de integração ou de inclusão social.  

Para Paula et al, o conceito de integração social data do século XIX, 

marcando o bom funcionamento do “corpo social”, ou seja, a organização e a ordem 

da sociedade moderna. Assim, considera-se que os indivíduos estão “integrados” 

quando cumprem o seu papel, mantendo a ordem social (PAULA et al, 2002). 

Já o conceito de inclusão pretende superar o conceito de integração, pois 

configura-se como um processo bidirecional, ou seja, tanto a sociedade deve se 

preocupar em eliminar as barreiras arquitetônicas e atitudinais, quanto a pessoa com 

deficiência deve se preparar para a inserção social (PAULA et al, 2002). 

Assim, a questão da inclusão é sua problematização e não apenas sua 

aceitação ou sua negação. Portanto, a tarefa dos profissionais é perseguir uma 
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postura ética para romper com o descompromisso político frente ao sofrimento do 

outro (PAULA et al, 2002; SAWAIA 2002a, 2002b).   

Para Bartalotti (2006), o tema da inclusão social tem permeado a fala e as 

discussões de profissionais de diversas áreas. Para a autora, é preciso aprofundar a 

compreensão da gênese da exclusão social, ou seja, entender o contexto desta 

situação, seus atores e seus determinantes sociais.  

Portanto, para Bartalotti (2006), pensar a exclusão em contraponto à 

inclusão é admitir uma relação direta de causa e efeito e estabelecer uma 

uniformidade por categorias, como se o estar excluído por ser pobre fosse igual ao 

estar excluído por ser uma pessoa com deficiência. Assim, também em relação às 

pessoas com deficiência, não podemos afirmar que todas elas estão excluídas em 

seu meio social; apenas é possível afirmar que uma grande parte das pessoas com 

deficiências encontra-se em situações à margem da sociedade, sem acesso e sem 

usufruto dos serviços de saúde e educação. 

Com base nos estudos de Castel (2000), Bartalotti (2006) sinaliza o perigo 

de uma visão estereotipada da pessoa com deficiência, por exemplo, induzindo a 

práticas que, em vez de conterem em si a possibilidade transformadora, se encerram 

em práticas assistencialistas, negando ao sujeito sua emancipação. É preciso 

entender inclusão como “uma possibilidade de abertura de espaços sociais, uma 

garantia do direito de cada cidadão ter acesso aos recursos de sua comunidade” 

(BARTALOTTI, 2006, p.12).  

Vicentin (2006) afirma, em seu trabalho com crianças com transtornos 

emocionais graves, que, mesmo que a criança se inscreva num campo de direitos, 

permanece na dependência do adulto para constituir-se como ser humano. Assim, 

defende que as crianças precisam ter assegurados os laços sociais para crescer e 

pertencer ao mundo. Portanto, acredita que o trabalho clínico e de inclusão escolar 

precisa passar do paradigma da patologia, que acredita na importância do obstáculo 

como uma força maior do que a capacidade para o enfrentamento, para a 

perspectiva do desafio. O paradigma da patologia “tende a condicionar a perspectiva 

de resolução dos problemas em profecias negativas, criando um futuro anunciado” 

(VICENTIN, 2006, p.15). Já a perspectiva do desafio, segundo a autora, considera 

os problemas, mas tem o foco nas possibilidades de enfrentamento.  
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3. INFÂNCIA: BRINCAR, TER AMIGOS, IR À ESCOLA... 

 
 

Atualmente, no imaginário popular, a infância é demarcada pelo brincar: 

brincar com os amigos, brincar com brinquedos, brincar no parque. Além disso, pode 

ser caracterizada como o período em que o cotidiano da criança é marcado pela 

escola, as festinhas de aniversários, a natação, etc.  

Mas, na Antiguidade, as crianças não tinham suas especificidades 

reconhecidas e a infância não tinha suas características próprias, sendo apenas um 

tempo de preparação para a vida adulta.  Somente com as transformações culturais, 

políticas e econômicas é que a infância pôde ter seu reconhecimento como tal. 

Brincar era uma atividade tanto das crianças como dos adultos, sendo que ambos 

participavam das festividades, do lazer e dos jogos; entretanto, as crianças tinham 

uma esfera separada da dos adultos, caracterizada pelo jogos em praças públicas 

ou espaços livres, mas sem a supervisão do adulto, com meninos e meninas de 

diferentes idades (SILVA et al., 2005; FRIEDMAN, 1992). 

Na Europa da Idade Média, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras eram 

comuns às pessoas, independente de idade ou classe social, sendo um meio de 

estreitamento das relações evidenciadas nas festas tradicionais e sazonais. A 

aristocracia não valorizava a privacidade, sendo a casa o local de circulação de 

diversas pessoas que se relacionavam de acordo com os papéis sociais. Assim, o 

homem nobre servia ao rei, a mulher gerava filhos e organizava a vida social e as 

crianças não eram o centro das relações familiares, sendo que a educação destas 

consistia em aprender regras e tradições. Neste contexto, os brinquedos tanto para 

meninos quanto para meninas eram os mesmos, assim como as brincadeiras eram 

comuns a adultos e crianças: cavalo-de-pau, pião, peteca, boneca, bola, cabra-cega, 

esconde-esconde, jogos de azar, cara ou coroa, dentre outros (SILVA, GARCIA e 

FERRARI, 1989). Portanto, a criança nobre europeia fazia parte da comunidade de 

acordo com o seu papel social ─ e sua tarefa principal era aprender a exercê-lo.  

A criança e a estrutura familiar camponesa europeia estavam marcada pelas 

relações com o coletivo, já que as famílias dependiam umas das outras para a 

sobrevivência. A vida da comunidade tinha costumes e tradições próprias e tudo 

passava pelo coletivo, não existindo privacidade. Tanto os homens quanto as 

mulheres trabalhavam muito e, desde cedo, as crianças aprendiam a tomar conta de 
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si, pois ficavam a maior parte do tempo sozinhas. A criança também participava das 

festividades e cultos junto com toda a comunidade (SILVA, GARCIA e FERRARI, 

1989). 

A estrutura familiar burguesa representa um marco na mudança de 

concepção de família, infância e relação do indivíduo com o coletivo, levando os 

jogos, os brinquedos, as festas e as brincadeiras, gradativamente, a uma 

composição de universo da criança. O cotidiano vai se tornando cada vez mais 

ligado ao afeto e à vida  privada. Surge uma nova forma de viver, na qual o lazer vai 

sendo relacionado ao convívio com a família e a vida doméstica. Nasce a escola 

que, em parceria com a família, se responsabiliza por cuidar e educar as crianças. 

Assim, é a partir da moral cristã que há uma crescente preocupação em relação à 

educação das crianças, firmando-se o aspecto educativo dos jogos (SILVA, GARCIA 

e FERRARI, 1989). 

Com o advento da indústria, surge a estrutura familiar operária que, para 

sobreviver, precisava trabalhar muito, tanto adultos quanto crianças. Assim, as 

crianças acabavam tendo pouco tempo e espaço para brincadeiras. Desta forma, a 

criança era inserida na lógica capitalista, buscando ganhar o próprio dinheiro para 

poder consumir (SILVA, GARCIA e FERRARI, 1989). 

Todo este processo tinha como objetivo criar um ser humano novo, 

passando-se a investir na modelagem e na disciplina, para torná-lo produtivo e 

racional. Com isso, tivemos a pedagogização da atividade lúdica, que ainda hoje 

influencia o sistema educacional (FRIEDMANN, 1992). 

Na atualidade, o brincar aparece como uma marca da infância, como 

consequência das transformações da família e da sociedade ao longo da história, 

com o processo de industrialização e urbanização. Assim, a infância foi se 

contrapondo à vida do adulto (SILVA et al, 2005). 

Dois aspectos são considerados marcantes para esta constituição: a 

separação do grupo das crianças e dos adultos e a institucionalização das crianças 

com a atividade lúdica como instrumento da educação, caracterizando-se como o 

“trabalho infantil” (FRIEDMANN, 1992, p.25). 

Silva et al (2005)  utilizam o trabalho de Benjamin (1994) para fazer uma 

crítica ao mundo moderno, à velocidade das informações e à “falta de tempo”. Para 

as autoras, 
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a criança no mundo moderno está cada vez mais seduzida pelo mundo 
adulto e, por essa razão, acumula ruínas, ou seja, não tem tempo para se 
apropriar das brincadeiras vivenciadas outrora por seus pais, até porque, 
também estes, não têm tempo para transmiti-las às suas gerações. Sem 
dúvida, as lembranças da infância são o resultado da ligação que o 
indivíduo estabelece com o seu grupo familiar. É através da memória 
construída no grupo familiar que as lembranças da infância com relação ao 
brincar se renovam e se completam com maior facilidade (SILVA et al, 2005, 
p.86). 
 

Assim, para as autoras, considerando-se a importância da brincadeira para 

o desenvolvimento das crianças, é essencial que seu entendimento seja realizado 

de acordo com o contexto em que se insere. Com seu estudo, as autoras apontaram 

que “de maneira geral, parece não interessar, nos tempos atuais, o que e de que 

forma a criança pode ser capaz de criar, mas sim o que é capaz de reproduzir” 

(SILVA et al, 2005, p.86). 

De acordo com Friedmann (1992), vários estudos constataram a mudança 

do brincar ao longo do século no Brasil e no mundo. De acordo com a autora, as 

principais causas das transformações do brincar nas grandes cidades estão 

relacionadas à redução do espaço físico devido ao crescimento das grandes cidades 

e à consequente falta de segurança; a redução do espaço temporal, ou seja, na 

escola houve diminuição das brincadeiras em detrimento da realização das 

“atividades produtivas”, e em casa, a televisão ocupa grande parte do cotidiano das 

crianças, além de atividades extracurriculares; incremento dos brinquedos, tornando 

o objeto relevante nas brincadeiras; e a propaganda contribuindo para incentivar o 

consumo. Segundo a autora, a realidade lúdica atual se configura como a falta: “falta 

de espaço para brincar, a falta de tempo, enfim, a falta de oportunidades de brincar.” 

(FRIEDMANN, 1992, p.29). 

Entretanto, Friedmann afirma que houve avanços nos estudos sobre a 

importância do brincar para a “preservação histórico-cultural, a educação, o 

desenvolvimento integral infantil, a aprendizagem, a reeducação, a segurança na 

fabricação de brinquedos, a adequação dos brinquedos às diferentes faixas-etárias” 

(FRIEDMANN, 1992, p.29).  

Para Meira (2004), refletir sobre a infância nos dias de hoje e seus 

entrecruzamentos com modernidade e pós-modernidade exige considerar as 

determinações sociais que inscrevem marcas na subjetividade em formação. 

Segundo a autora, o brincar contemporâneo é marcado pela ausência das ruas, 
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restrito a espaços públicos protegidos e no espaço privado. Além disso, há exigência 

e sobrecarga de tarefas para a criança, que fica exposta à hiperestimulação da era 

virtual, sendo produzido na nossa sociedade um novo tempo no brincar. Em sua 

dissertação de mestrado, a autora reflete sobre as configurações da infância na 

sociedade contemporânea nos espaços reservados da cidade, como praças, 

escolas, circos e outros. 

Para a autora,  
 

podemos constatar que a aceleração do tempo, a diminuição do tempo livre 
por parte dos pais e das crianças, as habitações privadas reduzidas, o 
imperativo de consumo, levam a que os espaços de compra sejam mais 
procurados e valorizados que os espaços de rua (MEIRA, 2004, p.48).  
 

Em resposta a isso, muitos projetos, hoje, buscam promover o encontro com 

a cultura infantil no espaço urbano. Meira (2004) considera que instalar espaços 

dirigidos à infância, mantendo-se a cultura própria, pode romper com a lógica de 

consumo e padrões globalizados. A autora acredita que para se sentir parte da 

cidade, é preciso transitar pelo espaço urbano e ocupá-lo, para que haja 

possibilidade de convivência.  

Entretanto, hoje, observa-se, cada dia mais, uma sociedade trancada em 

suas casas, que ensina às crianças que o contato com outra criança é perigoso, 

afastando-as da convivência nos parques ou playgrounds. Segundo Meira (2004), há 

o controle exacerbado sobre as crianças: os pais se preocupam com as quedas e 

com a violência e, assim, não se importam em estimular os filhos a interagirem com 

outras crianças nos espaços públicos. 

Mesmo com todas essas dificuldades, o brincar possibilita às crianças 

construir seu lugar no mundo, por meio da cultura que a acompanha neste caminho. 

Brincar no espaço coletivo é o que dá vida à infância e à cultura (MEIRA, 2004). 

Na mesma direção, O’Brien e Smith (2002) realizaram um estudo sobre as 

transformações ocorridas nos últimos tempos em relação ao brincar livre na 

Inglaterra. Este estudo, de cunho empírico e qualitativo, envolveu seis pais e buscou 

entender como os riscos do mundo atual estão influenciando o brincar das crianças. 

Investigam o medo dos pais de crianças de oito anos, “normais”, em deixar as 

crianças brincarem livremente, sem supervisão na rua, no parque, etc. Na pesquisa, 

os autores utilizam a definição de “free play”, de Bundy’s (1991), que afirma que é 

uma forma de brincar controlada pela criança, sem a intervenção do adulto e que 
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envolve criação, discussão, descoberta e improvisação (BUNDY, 1991 apud O’Brien 

e Smith, 2002, p.123).  

Os pais reconhecem que não propiciam o brincar livre das crianças, 

justificado pelo medo dos riscos em relação à segurança delas. Entretanto, 

reconhecem que isso pode prejudicar o desenvolvimento das crianças, tornando-as 

mais isoladas e passivas. Como forma de compensação, os pais procuram inserir as 

crianças em atividades como natação, dança e ginástica. Diante de tudo isso, fica o 

saudosismo dos pais ao relembrarem sua infância e as oportunidades que tiveram 

quando criança, acreditando que a falta de liberdade das crianças poderão 

influenciar no desenvolvimento das crianças (O’BRIEN e SMITH, 2002). 

Oliveira, em seu artigo baseado na tese de doutorado apresentada à 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, analisa a formação das crianças nas 

cidades, a partir das transformações nos espaços e das relações sociais. Investiga 

“o uso, as noções e as necessidades espaciais de crianças em relação ao espaço 

público urbano de uma grande metrópole” (OLIVEIRA, 2004, p.174).  

Para a autora, a criança gosta e precisa de movimentação para se exercitar 

e experimentar no espaço. Isso está relacionado ao desenvolvimento motor, mas 

também significa experiências cognitiva e emocional. A crítica da pesquisadora está 

relacionada ao número reduzido de espaços para brincar; também critica a 

sociedade de consumo que oferece brinquedos e espaços de brincar rígidos, como 

parques temáticos, brinquedotecas e espaços fechados que podem ser estressantes 

para a criança. As crianças vivem isoladas: seja no carro ou na casa; cercadas pelos 

muros dos condomínios ou dos shoppings, clubes e escolas. Acredita que as 

crianças têm observação passiva, “não caminham pelas ruas do bairro e muito 

menos pelas ruas da cidade. Conhecem o seu bairro a partir das janelas de casa, 

apartamento ou do carro. Vão geralmente de um espaço privado a outro espaço 

privado” (OLIVEIRA, 2004, p.174).  

Segundo Oliveira (2004), atualmente, no Brasil, a criança foi deixada em 

segundo lugar na distribuição do espaço público. Com o crescimento urbano, faltam 

espaços públicos de lazer. Além disso, com o aumento dos automóveis e da 

violência, a rua perdeu sua função de ser utilizada pelas crianças. Assim, a criança 

fica restrita ao domicílio e isolada de outras crianças, assistindo televisão, jogando 

no computador e fazendo as tarefas escolares. Para a autora, cada vez mais há 

diminuição da liberdade das crianças em permanecer nos espaços públicos e isso 
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pode dificultar o crescimento e o desenvolvimento da criança, além de dificultar a 

convivência com as diferenças socioculturais. 

Abordar a infância significa propor práticas que transitem pelo lúdico, pela 

educação e pelo lazer; é pensar nas relações que a criança estabelece com a 

família, com os amigos e com os vizinhos; é reconhecer e valorizar as experiências 

da criança, possibilitando o acesso aos diferentes espaços de convivência 

(BRUNELLO, 2007; FRIEDMANN, 1992).   
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4. BRINCAR 

 
 

O que é brincar? Quais os conceitos de brincar, brincadeira, lúdico, jogo, 

jogar? Assim como Bomtempo (1990) e Jurdi (2004), utilizarei os termos brincar, 

brincadeira, lúdico, jogo e jogar indistintamente, “para poder acompanhar a 

discussão que vários pesquisadores realizam, utilizando denominações diversas” 

(JURDI, 2004, p.69). As dificuldades de conceituação estão na pluralidade cultural e 

na diversidade dos grupos sociais, “se entendermos que o brincar é uma 

apropriação da cultura de um determinado grupo social pela criança” (JURDI, 2004, 

p.69). 

Huizinga compreende o jogo como um fator cultural da vida. Segundo o 

autor, o jogo é mais antigo que a cultura, porque a cultura pressupõe a sociedade 

humana, mas o jogo já está presente entre os animais. Os cães, por exemplo, 

convidam-se para o jogo, a partir de certo ritual e de respeito às regras (sabem que 

não podem morder, fingem estar zangados). Entretanto o mais importante é que 

realmente experimentam prazer e divertimento (HUIZINGA, 1971). 

Uma contribuição interessante do autor é o entendimento do jogo como algo 

maior do que um fenômeno fisiológico ou do que um reflexo psicológico, mas como 

uma função significante, isto é, que encerra um determinado sentido. 

Há várias definições de jogo e tanto a psicologia quanto a fisiologia buscam 

observar, descrever e explicar o jogo dos animais e dos seres humanos, pois 

questionam o motivo e o objetivo do jogo. Assim, a psicologia e a fisiologia atribuem 

uma finalidade biológica ao explicarem que o jogo tem a função de descarga da 

energia vital superabundante; satisfação do “instinto de imitação”; preparação do 

jovem para a vida adulta; jogo como impulso inato; “ab-reação”, ou seja, um escape 

para impulsos prejudiciais, restaurador da energia ou uma “realização de desejo” 

(HUIZINGA, 1971, p.4). 

Para o autor, as diversas respostas tendem mais a se completar do que a se 

excluírem. Entretanto, isso não nos aproximaria de uma verdadeira compreensão do 

conceito de jogo.  
 

A intensidade do jogo e o seu poder de fascinação não podem ser 
explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa 
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fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a 
característica primordial do jogo (HUIZINGA, 1971, p.5). 
 

O jogo é uma atividade voluntária, ou seja, diante de ordens, deixa de ser 

jogo. Segundo o autor, “as crianças brincam porque gostam de brincar, e é 

precisamente em tal fato que reside sua liberdade” (HUIZINGA, 1971, p.10). 

Para Huizinga, “o jogo é uma função da vida, mas não é passível de 

definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos” (HUIZINGA, 1971, p.10). 

Assim, de acordo com o autor, devemos nos limitar a apenas descrever as 

características do jogo. Huizinga (1971) aponta cinco características do jogo: 

 

• 1a. característica do jogo: ser livre 

• 2a. característica do jogo: jogo não é vida “corrente” nem vida “real” 

• 3a. característica: limitação (limite espaço-tempo) 

• 4ª. característica:  jogo é desinteressado, é uma atividade temporária, com 

finalidade autônoma, para se satisfazer na realização  

• 5ª. característica: jogo cria ordem e é ordem 

 

A criança joga e brinca dentro da mais perfeita seriedade, que a justo título 

podemos considerar sagrada, mas ela sabe que é um jogo. Toda criança sabe 

perfeitamente quando está “só fazendo de conta” ou quando está “só brincando” 

(HUIZINGA, 1971). 

Segundo Bomtempo (2003), o brincar é motivado pela curiosidade inata na 

criança; o brincar auxilia a criança a descobrir o mundo por si mesma. Assim, no 

contemporâneo, Bomtempo nos ajuda a olhar para a importância da brincadeira livre 

para a criança e seu desenvolvimento. Para a autora,  
 

todo o comportamento da criança pode ser estudado através de suas 
atividades lúdicas que, se fossem encaradas seriamente pelos adultos, 
poderiam resolver muitos dos problemas afetivo-sociais e de aprendizagem 
(BOMTEMPO, 1999, p.66). 
 

É importante que os pais brinquem com seus filhos ─ e que possam brincar 

de verdade, sentando-se no chão, andando de quatro, de acordo com o que pede a 

brincadeira. Neste sentido, os pais precisam se lembrar de como brincavam quando 

crianças e precisam conhecer os brinquedos dos filhos, de modo que as relações de 

poder adulto x criança desapareçam. Além disso, os passeios em família também 
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são muito importantes, sejam passeios ao ar livre, como zoológico e parques, ou 

idas ao cinema e aos museus (BOMTEMPO, 1999). 

Em outro trabalho, a autora afirma que “brincadeiras e jogos são 

considerados fatos universais, pois sua linguagem pode ser compreendida por todas 

as crianças do mundo” (BOMTEMPO, 1992 p.77). Brincar é importante para a 

socialização da criança, “pois é brincando que o ser humano se torna apto a viver 

numa ordem social e num mundo culturalmente simbólico” (BOMTEMPO, 1992, 

p.77).  

Para a autora, crianças pequenas (até os quatro anos, aproximadamente) 

brincam sozinhas ou em pequenos grupos, além disso, brincam mais quando a mãe 

está presente. Ao brincar sozinha, a criança se mostra concentrada em sua própria 

atividade; entretanto, ao brincar com outras crianças, a influência é recíproca. Outra 

forma que pode ocorrer nesta fase é que a criança pode brincar ao lado de outra, 

sem que isso envolva o brincar junto, mesmo que a atividade seja a mesma. A 

criança pequena explora o brinquedo, encaixando, montando, desmontando, 

batendo, enfim, tentando defini-lo pelo uso (BOMTEMPO, 1992). 

Já crianças mais velhas brincam em grupos maiores, com tendência a 

partilharem a mesma atividade, desenvolvendo papéis diferentes, como, por 

exemplo, na brincadeira de faz-de-conta. Outro tipo de brincadeiras presente no 

desenvolvimento infantil é dos jogos de regras, que desafiam a criança, como, por 

exemplo, xadrez, dama, dominó. Estas brincadeiras subsistem durante toda a vida 

(BOMTEMPO, 1992, 2003). 

Para Cosco, é comum que a infância seja vista como uma espera pela vida 

adulta, quando, na verdade, é a sua base. “Tudo que ocorre nos primeiros anos de 

vida se constitui na pedra base dos futuros homens e mulheres, cidadãos do mundo” 

(COSCO, 2001, p.11, tradução nossa).  

O brincar é a forma da criança apreender o mundo, conhecê-lo, se exercitar, 

desenvolver habilidades, estimular a inteligência e interagir com o outro afetiva e 

criativamente – e não apenas um passatempo. Brincar é um direito da criança, que 

deve ser reconhecido pelo poder público e pela sociedade (COSCO, 2001). 

A autora considera que o brincar é importante para o desenvolvimento da 

criança e deveria ser mais utilizado pelos professores nas escolas; estes deveriam 

recorrer às suas próprias memórias da infância para resgatar o brincar espontâneo 

e, assim, utilizá-lo como aliado das práticas pedagógicas (COSCO, 2001). 
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Segundo Cosco (2001), a sociedade moderna não proporciona tempo para 

as crianças processarem uma experiência, pois há um bombardeio de informações. 

Por este motivo, é necessário criar verdadeiras oportunidades de jogo livre, oferecer 

espaços para estimular a curiosidade e a criatividade da criança.  

 No caso das crianças com deficiências, a brincadeira é uma ferramenta que 

favorece a interação entre as pessoas e pode ser considerada uma linguagem 

universal, pois, no momento do jogo, dadas as regras, todos estão em pé de 

igualdade (COSCO, 2001). 

Apontando críticas semelhantes em relação à forma como o brincar é 

utilizado na educação, Pereira e Carvalho (2003) consideram que a essência do 

brincar é a espontaneidade. Para as autoras, os educadores reconhecem a 

importância do lúdico, mas não sabem utilizá-lo, pois, ao utilizarem o brincar como 

instrumento pedagógico, acabam destruindo sua essência. 

O brincar é essencial porque favorece o desenvolvimento (já amplamente 

descrito pela literatura), mas, segundo Pereira e Carvalho (2003), brincar é 

necessário porque faz parte da nossa herança biológica como seres humanos. 

Apesar dos animais também brincarem, é apenas nos seres humanos que o brincar 

persiste ao longo da vida, por meio de curiosidade, inventividade, expressividade 

artística, etc. 

Segundo Pereira, Amparo e Almeida (2006), a literatura psicológica sobre o 

brincar e sua influência no desenvolvimento infantil é vasta, demonstrando sua 

importância.  Com base nos estudiosos clássicos, Piaget, Wallon, Vygotsky e 

Leontiev, as pesquisadoras Pereira, Amparo e Almeida (2006) consideram o brincar 

como a atividade primordial para o desenvolvimento da criança. Mas consideram 

que mesmo que seja atribuído ao brincar um significado comum a várias crianças, 

seja do ponto de vista cultural ou individual, o brincar pode ter um sentido diferente 

para cada criança. Assim, as pesquisadoras criticam as escolas, que não respeitam 

o ritmo da criança e o tempo dos jogos e das brincadeiras, negando sua importância 

como tempo de descobertas e aprendizagens. “Neste sentido, o lúdico, na escola, 

não pode ser entendido como um instrumento meramente didático, mas como 

principal mediador dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem, na 

infância” (PEREIRA, AMPARO e ALMEIDA, 2006, p.23). 

Com base nos trabalhos de Vygotsky, as pesquisadoras Pinto e Góes (2006) 

investigaram a questão da imaginação para o desenvolvimento de crianças de 4 a 6 
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anos, focalizando o brincar como propiciador deste processo. Para as autoras, 

apesar das discussões de Vygotski serem do início do século XX, ainda são atuais 

para se refletir sobre as práticas, principalmente no atendimento às pessoas com 

deficiência intelectual, pois estas ainda são subestimadas em suas capacidades, 

sendo vistas sempre pelas faltas ou pelas impossibilidades. 

Segundo as autoras, Vygotski acreditava que mesmo com a questão 

orgânica, a criança necessitava ser estimulada em seu potencial e não apenas 

considerada naquilo que lhe “faltava” (PINTO e GÓES, 2006). As autoras relatam 

que, apesar de muitos trabalhos afirmarem a importância da brincadeira, na prática, 

reduzem o jogo, utilizando-o apenas para a modelagem do comportamento. Toda a 

potência do jogo é perdida, ao ser utilizado para estabelecer condutas socialmente 

aceitáveis (PINTO e GÓES, 2006). 

Queiroz, Maciel e Branco (2006) analisam o conceito da atividade de brincar, 

privilegiando os autores que a entendem como socialmente construída. Entendem 

que para “a maioria dos grupos sociais, a brincadeira é consagrada como atividade 

essencial no desenvolvimento infantil” (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006, p.169). 

Para as autoras, a brincadeira favorece as relações e possibilita que a 

criança experimente a tomada de decisões, além de desenvolver a autonomia, a 

criatividade e a responsabilidade sobre os seus atos.   

As autoras compreendem o termo cultura a partir da teoria de Valsiner 

(2000), como mediação semiótica,  
 

que integra o sistema psicológico individual e o universo social das crianças 
dela participantes. É no contexto da cultura que se dá a construção social, 
de significados, com base nas tradições, idéias e valores do grupo cultural 
que cria e recria padrões de participação, dando origem ao desenvolvimento 
de típicas categorias de pensamento e de recursos de expressão 
(QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006, p.170). 
 

Queiroz, Maciel e Branco (2006) consideram que Vygotsky (1998) rompe 

com a visão tradicional de que a brincadeira infantil tem a função de satisfação dos 

instintos; ela é uma atividade em que o significado social e histórico são produzidos, 

com a possibilidade de surgimento do novo. Assim, embasadas pelo pensamento de 

Vygotsky, as autoras demonstram a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento infantil, a fim de alertarem que a formação dos professores de 

educação infantil deve enfatizar a reflexão constante sobre a própria prática. 
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Já o trabalho de Volpato (2002) parte dos autores da Teoria Crítica para 

refletir sobre o jogo e o brinquedo no campo da educação. Volpato faz uma crítica à 

sociedade moderna, afirmando que o consumismo impede os gestos espontâneos e, 

consequentemente, influencia as crianças em seus jogos.  

Na história dos brinquedos, Volpato afirma que para Benjamin (1984) os 

brinquedos eram compartilhados por adultos e crianças, sem distinção de gênero, 

presentes em diversas situações cotidianas. Hoje em dia, a maioria dos brinquedos 

já vem pronta, com regras e instruções, com o objetivo de ensinar às crianças os 

valores da sociedade. Desta forma, a criança tem a possibilidade de criação e de 

espontaneidade diminuídas pela interferência da indústria cultural.  

Representante da psicanálise de base winnicottiana, Gilberto Safra afirma 

que, para preservar a complexidade do brincar, é essencial recuperar dois registros 

fundamentais: o primeiro afirma que a criança, ao brincar, funda mundos com a 

possibilidade de instituir modos de ser; o segundo considera que a criança, ao longo 

do seu desenvolvimento, em todas as facetas do seu ser, corpo e psique, tem a 

necessidade de projetar o futuro (SAFRA, 2006). 

Para o autor, “o jogo promove a possibilidade de construir uma utopia. Este 

é um registro fundamental presente na capacidade de brincar” (SAFRA, 2006, p.14). 

Portanto, a preocupação está centrada tanto com os conteúdos simbólicos no jogo, 

quanto com o impedimento do jogo, pois aí há adoecimento, configurando-se como 

foco de intervenção (SAFRA, 2006).  

O trabalho de Souza (2006), também de base psicanalítica, mas da teoria 

kleiniana, trata da importância da capacidade de brincar, seja para a criança ou para 

o adulto. Segundo Souza (2006), a criança desenvolve a capacidade de brincar se 

houver um adulto disponível para brincar com ela. Relaciona o brincar à análise, na 

qual deve ser permitido ao paciente experimentar e vivenciar suas fantasias, em um 

espaço que ofereça segurança. Segundo Souza, a 
 

incapacidade para brincar é um imenso prejuízo para pessoas de qualquer 
idade, já que tal incapacidade impede o contato com a realidade. Tal 
situação paradoxal só adquire sentido se pensarmos que a fantasia não é o 
único elemento em trânsito durante o jogo. O brincar é um modo essencial 
de estabelecer contato com a realidade interna e externa, poder explorá-las 
e aprender sobre si mesmo e sobre o mundo (SOUZA, 2006, p.181). 
 

A International Association for the child's right Play (IPA) é uma organização 

não-governamental interdisciplinar nascida na Dinamarca.  Em 1997, foi realizado o 
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primeiro seminário latino-americano e do Caribe pelo direito da criança brincar, com 

o tema “O brincar como instrumento de inclusão social”. Este tema foi escolhido, pois 

se observava certa indiferença com relação ao direito da criança brincar; 

sobrevalorização do conteúdo teórico e acadêmico escolar; falta de planejamento 

ambiental adequado; crescente exploração das crianças pelos meios de 

comunicação, provocando a deterioração das tradições e valores morais; 

segregação das crianças; número crescente de crianças no trabalho; exposição à 

guerra e à violência, dentre outros. 

Um dos trabalhos apresentados no seminário tinha como título “O brincar 

mais do que uma terapia: um instrumento de inclusão social”. Carneiro (2001) faz 

uma consideração interessante ao questionar o papel da escola no processo de 

inclusão social. Acredita que para o aprendizado e o desenvolvimento é fundamental 

que a criança brinque. E, como a brincadeira pressupõe movimento, questiona o 

motivo da escola ser, ainda hoje, tão estática. Entende que a ação por meio da 

brincadeira é a possibilidade de abrir brechas para conhecer a criança e lhe dar a 

oportunidade de exploração do espaço, do tempo, do próprio corpo e do corpo em 

movimento. Portanto, afirma que a função da escola é a formação de cidadãos e 

alerta que, apesar da Constituição Brasileira afirmar que a educação é um direito de 

todos, no Brasil, ainda há crianças sem acesso à escola ou recebendo ensino de 

baixa qualidade. 

No mesmo seminário, Pacheco (2001) falou sobre “O lúdico no 

desenvolvimento: das fadas e bruxas aos desenhos animados”, relatando a 

necessidade de estudos e de observações do desenvolvimento lúdico em paralelo 

ao estudo do desenvolvimento humano. Segundo a autora, é necessário conhecer a 

criança para além de sua perspectiva evolutiva e etária; é preciso conhecê-la e 

estudá-la como ser social determinado historicamente, na casa, na escola, nos 

diferentes grupos sociais, ou seja, em tudo o que faz e em todos os espaços por 

onde circula (PACHECO, 2001). 

Vasconcelos, pediatra, psiquiatra e psicanalista infantil, expressou sua 

preocupação com os rumos da educação moderna no seminário do IPA, em 

consonância com os outros participantes. Considera a educação moderna sem 

limites e com baixa oferta de oportunidades para as crianças se desenvolverem 

como seres pensantes. Para a autora, “a criança precisa ter um meio de cultura que 
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favoreça o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento” (VASCONCELOS, 2001, p. 

34). 

Para a autora, “o brincar se insere na possibilidade de expansão de sua 

capacidade criativa e é fundamental no desenvolvimento e no exercício de sua 

capacidade de pensar. Há, portanto, estreita relação entre o brincar e a saúde 

mental” (VASCONCELOS, 2001, p.34). 

Assim, para a saúde mental, é necessária uma boa qualidade de vida, em 

todos os aspectos, ou seja, desde a saúde física e emocional, às condições de 

moradia, trabalho e lazer e às relações sociais. A autora acredita que é função dos 

pais ensinarem o filho a brincar, oferecendo oportunidades de brincar junto, pois é 

por meio da convivência que é possível o resgate dos valores humanos 

(VASCONCELOS, 2001). 

Vasconcelos (2001) se utiliza de diversos estudiosos, como Winnicott, San 

Martin e Raquel Soifer, Freud, Aberastury e J. Chateau, para entender o brincar 

como a possibilidade de exercitar diversos papéis, lidar com conflitos e angústias e 

desenvolver a criatividade; além disso, acredita que, com base na repetição, a 

criança pode elaborar situações de medo e tensão. 

Assim, amparados pela Organização das Nações Unidas (ONU), pela 

Declaração dos Direitos Humanos (1948) e pela Declaração de Salamanca (1994), 

os pesquisadores participantes do IPA apresentaram a importância do brincar para 

as crianças, entendendo-o como um aspecto definidor da infância. 

No campo da terapia ocupacional, os estudos do brincar também 

acompanham as discussões sobre a relevância do tema para o desenvolvimento da 

criança. Francine Ferland, terapeuta ocupacional canadense, fez uma análise sobre 

das publicações na área do brincar, demonstrando que os primeiros estudos sobre o 

brincar na terapia ocupacional buscava “distrair a criança doente e assegurar seu 

bem-estar psicológico” (FERLAND, 2006, p.37).   

Segundo Ferland (2006), durante os anos 1940, “julgou-se que o brincar 

contribuía para o bem-estar da criança doente e prevenia o aparecimento de outros 

problemas” (FERLAND, 2006, p.38). Na década seguinte, por influência da corrente 

reducionista, o brincar passou a ser utilizado para conquistar objetivos específicos, 

relacionados à condição física da criança. Nos anos 1960, com o surgimento de 

vários tipos de avaliações e de abordagens terapêuticas, principalmente a 

abordagem neurodesenvolvimentista de Bobath (1967) e a integração sensorial de 
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Ayres (1961, 1962), foi o momento que, para Ferland, o brincar perdeu a sua 

globalidade para transformar-se em interesse terapêutico. Já a década de 1970 foi 

marcada pelos estudos de Reilly, que preconizava que o brincar preparava a criança 

para a vida adulta, ou seja, para que a criança se tornasse um adulto produtivo. Para 

Ferland, diversos autores pesquisaram avaliações do brincar, marcando assim a 

década de 1970/1980, numa busca de sistematização da atividade do brincar. 

Em seguida, Ferland (2006) apresenta o Modelo Lúdico, que preconiza que 

o brincar permite à criança descobrir o prazer de agir, de viver, de ser, apesar das 

suas limitações. Reconhece as habilidades e as dificuldades da criança, utilizando 

suas forças para vencer os obstáculos e desenvolver autonomia na vida cotidiana. 

Assim, trabalha basicamente com as atividades significativas para a criança, seja a 

criança com deficiência física ou intelectual ou com transtornos do desenvolvimento 

(FERLAND, 2006). 

Nesta proposta, valoriza-se o comportamento da criança no seu brincar ─ o 

que faz, como faz, o que gosta ─ e não se preocupa apenas com os aspectos 

motores ou cognitivos. Este modelo se aproxima dos estudos de terapeutas 

ocupacionais brasileiras, como Takatori (1999), Brunello (2001, 2004) e Jurdi (2004), 

ao afirmar que a contribuição dos terapeutas ocupacionais é levar a criança a ser 

ativa no cotidiano, com prazer e satisfação. Além disso, tanto Ferland (2006), quanto 

Takatori (1999), Brunello (2001, 2004) e Jurdi (2004) referem que envolvem os pais 

no tratamento da criança,  não para treiná-los em relação aos filhos, mas para ajudá-

los nos cuidados. 

Takatori (1999), em sua dissertação de mestrado, faz uma minuciosa revisão 

dos trabalhos que discutem o brincar e as deficiências, no período de 1987 a 1999. 

Afirma que são poucas as pesquisas que estudam a criança com deficiência física e, 

portanto, em sua revisão incluiu os trabalhos que discutiam o brincar em relação às 

deficiências. Observou que, no geral, estas pesquisas costumam abordar um tema 

em comum: o brincar e o desenvolvimento humano, tanto na terapia ocupacional 

quanto em psicologia, pedagogia ou pediatria, dentre outros. 

Segundo a autora, 
 

a maioria dessas pesquisas abordam o brincar, não como um objeto de 
estudo em si, mas uma atividade-meio através da qual, outros temas, como 
a interação social, relação mãe-criança, efetividade das habilidades 
desenvolvidas nas terapias, estigma, motivação, atratividade podem ser 
estudados. Poucos trabalhos (Takata, 1969, 1971; Florey, 1971; Gralewicz, 
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1973; Sheridan, 1975; Gunn & Lewis, 1982; Johnson & Ershler, 1985; Mc 
Conkey, 1985; Donnelly, 1988; Missiuna e Pollock, 1991; Bracegirdle, 
1992a-b-c) enfocaram o próprio brincar como objeto de estudo (TAKATORI, 
1999, p.53). 
 

O panorama contemporâneo australiano (Swindells e Stagnitti, 2006; 

Sturgess, 2003; Rodger e Ziviani, 1999) aponta para a importância do brincar como 

a atividade primordial da criança, que permite o desenvolvimento de habilidades e a 

interação social. Entretanto, Swindells e Stagnitti (2006) alertam que são poucos os 

profissionais que utilizam o brincar na prática clínica, pela dificuldade em criar e 

validar avaliações formais.  

De acordo com as críticas de Sturgess (2003) o brincar continua sendo 

definido como uma preparação para a vida, havendo grupos de brincar de ginástica, 

por exemplo. Além disso, em alguns momentos o brincar é entendido como perda de 

tempo, sendo que as políticas sociais preconizam a permanência da criança por 

mais tempo na escola pela necessidade dos pais em trabalhar fora.  

Na atualidade, é comum a situação dos pais trabalharem muito e não 

encontrarem tempo para ficar com seus filhos e, muito menos, brincar com eles. 

Para a Sturgess (2003), o brincar começa na interação com os pais e deve-se criar 

caminhos para que isto seja valorizado. Além disso, nas grandes cidades, com a 

redução dos espaços de brincar, os pais têm medo de deixar as crianças brincarem 

nas ruas, sem supervisão. A autora desafia os terapeutas ocupacionais a 

reconhecerem e valorizarem o brincar como a ocupação da infância. Também 

desafia os profissionais a criarem estratégias para protegerem os direitos e as 

oportunidades das crianças brincarem, apesar das restrições de espaço e tempo da 

brincadeira; da ansiedade dos pais sobre os perigos do ambiente; da angústia dos 

pais sobre suas próprias habilidades para a brincadeira.  

Já no contexto norte-americano, em um levantamento sobre o brincar nos 

períodicos American Journal of Occupational Therapy (AJOT) e Canadian Journal of 

Occupational Therapy (CJOT), no período de 2000 a 2009, temos: 

 

• AJOT – Foram encontrados nove textos, sendo que alguns trabalhos giram 

em torno do brincar dentro do recorte da prática clínica, seja para o estudo de 

populações específicas (BUNDY et al. 2007; TANTA et al. 2005; BARANEK et 

al 2005; BAZYK,  2003); testes e medidas de intervenção comparando 

crianças com e sem deficiência (OKIMOTO, BUNDY e HANZLIK, 2000; 



41 
 

BUNDY et al. 2008; JANKOVICH et al. 2008). Apenas um artigo fala sobre 

relação mãe-bebê, o brincar e as atividades diárias (PIERCE, 2000) e um 

artigo faz uma discussão sobre a percepção das crianças e o brincar 

(MILLER; KUHANECK, 2008). 

• CJOT – Foram encontrados cinco trabalhos, sendo a publicação mais recente 

de 2006. Os trabalhos sobre o brincar giram em torno da prática clínica, seja 

para o estudo de populações específicas (GUITARD, FERLAND e DUTIL, 

2006; POULSEN e ZIVIANI 2004; STAGNITTI, UNSWORTH e RODGER, 

2000), seja para o desenvolvimento de testes (HARRIS e REID, 2005; 

CAMERON et al, 2001). 

 

Portanto, nos últimos anos, os terapeutas ocupacionais norte-americanos 

preocuparam-se em desenvolver estudos de intervenções e medidas de avaliação 

do brincar. 

No Brasil, tradicionalmente, o brincar em terapia ocupacional é, muitas 

vezes, compreendido como um treino nos processos terapêuticos, um meio para se 

chegar ao desenvolvimento de habilidades com sucesso (ZERBINATO, MAKITA, 

ZERLOTI, 2003; SANTOS, 2003). 

Esta forma de se utilizar o brincar aparece na clínica da criança com 

deficiência física, intelectual, com transtornos emocionais ou em risco social, de 

acordo com o objetivo que se quer alcançar: a melhora funcional ou a melhora do 

comportamento, por exemplo. 

No artigo “A brincadeira simbólica nas situações lúdicas de crianças 

portadoras de necessidades especiais e crianças normais”, as autoras, Guimarães, 

Pereira e Emmel (2002), apresentam uma comparação entre crianças normais x 

crianças com deficiência intelectual x crianças com deficiência física, em relação ao 

brincar com o oferecimento de brinquedos que estimulam o jogo simbólico. Com 

uma amostra de crianças com idade mental de 4 a 6 anos foram observadas 

diferenças na exploração dos materiais, das brincadeiras e das funções do adulto. 

As autoras tratam da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança, 

especificando o papel do adulto como fonte propiciadora de estímulos adequados.  

Quanto à interação entre a criança e o brinquedo: as crianças com 

disfunções físicas apresentaram exploração semelhante às crianças normais, com 

predomínio da brincadeira simbólica, exercício de criatividade e imaginação, além de 
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estabelecimento de relações em grupo, enquanto as crianças com deficiência 

intelectual mostraram predomínio de manipulação e brincadeiras motoras, com 

brincadeiras de faz-de-conta de curta duração (GUIMARÃES, PEREIRA e EMMEL, 

2002). 

Silva (2003), em sua tese de doutorado, investigou o brincar das crianças 

com deficiência mental na escola. Partindo do questionamento sobre os jogos e os 

brinquedos utilizados nas escolas, investigou a concepção das professoras sobre o 

brincar. A autora verificou que os jogos e brinquedos das escolas especiais não 

diferem de outras escolas de educação infantil.  

Mas, para Silva (2003), com base no estudo de McConkey (1985), os 

trabalhos que abordam o brincar da criança com deficiência ainda são pouco 

explorados, por causa de duas crenças entre os pesquisadores: a primeira é que a 

criança com deficiência não brinca; a segunda é que brincar é apenas um 

passatempo da criança com deficiência.  

Assim, tradicionalmente não se questionam sobre as possibilidades do 

brincar para a criança com deficiência mental, principalmente para as crianças com 

maiores comprometimentos, verificando-se que, nestes espaços, o brincar se torna 

apenas um recurso para a estimulação das habilidades escolares e conteúdos 

específicos. Deste modo, retira-se todo o potencial da atividade lúdica para o 

desenvolvimento da criança. De modo geral, tanto as escolas regulares, quanto as 

escolas especiais não consideram o brincar como um processo de aprendizagem em 

si, diminuindo e/ou restringindo as possibilidades de brincar e os materiais lúdicos 

(SILVA, 2003).  

Caldeira e Oliver (2007) investigaram as relações interpessoais entre 

crianças com e sem deficiência em uma brinquedoteca comunitária, verificando que, 

por meio da possibilidade de brincar, as crianças com deficiência conquistaram um 

espaço para brincar e se relacionar, transformando a si mesmo e, talvez, o outro.  

Para as autoras, o brincar é um direito, mas as crianças com deficiência encontram 

dificuldades para exercê-lo. Para as crianças com deficiência, além das diversas 

transformações culturais do mundo atual, elas enfrentam ainda barreiras físicas e 

psicossociais. 

Segundo as autoras, apesar da atual falta de oportunidades lúdicas, é 

reconhecida a importância do brincar para as crianças. Tanto na escola, quanto nos 

atendimentos terapêuticos, nas reivindicações dos grupos da comunidade e nas leis, 
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há reconhecimento da necessidade de ampliar as oportunidades e o acesso para a 

criança brincar. As autoras acreditam que é preciso resgatar o brincar como a 

expressão da criança que permite o contato com os pares e contribui para que a 

criança estreite os laços com a sociedade e a cultura (CALDEIRA e OLIVER, 2007). 

Martinez e Alves (1992), em seu artigo, resultado da dissertação de 

mestrado “Atividades e brincadeiras na vida da criança com problemas no 

desenvolvimento no início dos anos 90: a visão dos pais”, apresentam algumas 

informações sobre a ocorrência do processo de estimulação no ambiente familiar. O 

estudo aponta a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, mas 

principalmente dos estímulos que ocorrem no cotidiano do contexto familiar. 

Segundo as autoras, as atividades do dia a dia já prevem o diálogo e a troca de 

experiências entre pais e filhos, desde que haja disponibilidade dos primeiros em 

estar junto com as crianças. 

A presença da deficiência provoca marcas na relação entre pais e filhos: os 

pais dão brinquedos para os filhos não apenas pelo prazer de dar brinquedos como 

se dá a qualquer criança, mas também para “compensá-las” por serem “doentes” ou 

porque determinado brinquedo desenvolve/estimula o desenvolvimento (MARTINEZ 

e ALVES, 1992). 

Em relação aos parceiros de brincadeira, o estudo mostrou que a maioria 

das crianças com deficiência tem a companhia de adultos para a brincadeira, 

principalmente os pais; quanto menor o comprometimento que a criança apresenta, 

maior a chance dela ter companheiros da mesma idade. Sobre os espaços para a 

brincadeira, estas crianças costumam brincar no interior da casa (MARTINEZ e 

ALVES, 1992). 

Os pais costumam restringir as brincadeiras das crianças com deficiência, 

justificado pelo desejo de proteger o filho dos perigos das grandes cidades; em 

outros momentos, a restrição é para poupar as pessoas das condutas inadequadas 

da criança com deficiência, além do receio da discriminação e do preconceito 

(MARTINEZ e ALVES, 1992). 

 

O brincar no cotidiano 
 

Autoras que utilizam os pressupostos da teoria de Winnicott (BRUNELLO, 

2007; 2001; TAKATORI, 1999, JURDI, 2004; TAKATORI e BOMTEMPO, 2007; 
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TAKATORI e OSHIRO, 2009) entendem o brincar como atividade básica da infância, 

que precisa ser facilitada para a criança com deficiência, seja com adaptações, 

oferta de ambiente suficientemente bom e suporte emocional. Os estudos mostram 

que as crianças com deficiência, seja uma problemática física, emocional ou mental, 

encontram-se impossibilitadas do brincar espontâneo, vivendo um cotidiano 

empobrecido e restrito. A dificuldade de fazer coisas, que a deficiência provoca no 

dia a dia dessas crianças e suas famílias, vai minando as possibilidades da criança 

brincar, e, conseqüentemente, aprender e se desenvolver, provocando, 

gradualmente a exclusão da vida social. 

Segundo Brunello, o brincar é vital para o ser humano, possibilitando que a 

criança se experimente na relação com o outro, conhecendo o mundo e se 

apropriando da cultura. Crianças privadas de brincar podem apresentar um 

empobrecimento da capacidade de experiência na área social e cultural, ou seja, 

nas relações e desejos.  

Para Brunello, 
 

as crianças, principalmente as que possuem um comprometimento maior 
em sua deficiência, dependem muito da iniciativa da família para realizar 
atividades que enriqueçam o seu cotidiano, como freqüentar ambientes 
públicos, usar a rua como espaço de circulação e de encontro social, brincar 
livre e espontaneamente, participar de atividades não vinculadas à sua 
deficiência e que façam parte do cotidiano infantil. Todo o seu afastamento 
pode ficar justificado a partir de sua deficiência (BRUNELLO, 2001, p.44).  

 

A autora considera ainda que é somente através do brincar que a criança 

com deficiência pode ressignificar sua imagem perante as crianças e os adultos, que 

são os mantenedores da representação estigmatizante das pessoas com 

deficiências. 

Em outro trabalho, Brunello afirma que é necessário intervir na 

reorganização e estruturação do cotidiano das crianças com transtornos emocionais, 

a fim de melhorar sua qualidade de vida.  

Segundo Brunello, a autonomia e a inserção social das crianças com 

deficiência não dependem exclusivamente das ações terapêuticas, mas da 

possibilidade de participar de atividades vitais para o crescimento saudável. Ela 

questiona o brincar espontâneo na vida das crianças com deficiência intelectual e os 

transtornos emocionais e considera que não oferecemos oportunidade da criança 
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com deficiência ser criança, antes de tudo. Para a autora, brincar favorece os 

processos de inclusão (BRUNELLO, 2004). 
 

Nas escolas que freqüentam, nos parques, nas atividades culturais, 
esportivas ou artísticas que são oferecidas na cidade para essa faixa etária, 
e mesmo em suas casas, a possibilidade de se verem participando juntas, 
ligadas pelas atividades, pelas brincadeiras, pelos vínculos afetivos, e não 
pela deficiência-diferença, não é corriqueira. Cria-se desde cedo uma 
representação de dois mundos: de um lado o ideal/perfeito/normal, e de 
outro o diferente/deficiente/anormal, numa sociedade pragmática, alicerçada 
somente nos conceitos de eficiência e perfeição. Pois o confronto com tudo 
aquilo que parece não pertencer ao comum fere a ordem determinada pelo 
grupo social (BRUNELLO, 2004, p.26). 
 

Brunello (2004), Jurdi (2004), Jurdi, Brunello e Honda (2004) acreditam que 

a aproximação pelo comum, ou seja, o compartilhar brincadeiras em espaço público, 

e não pela deficiência, é o caminho para a desmistificação da representação social 

da deficiência. Transitar por diferentes espaços amplia as perspectivas e as 

possibilidades de mudanças na vida da criança, que, ao poder se experimentar nos 

espaços e nas relações com os pares, abre brechas para as trocas sociais. 

Assim, a escola configura-se como espaço privilegiado para a criança, pois é 
 

o lugar de intermediação entre a família e a sociedade, colocando a criança 
em contato com novas regras sociais, novos conhecimentos e experiências 
e diferentes convivências. Lugar para aprender a estar com o outro, a trocar 
afetos, ouvir e ser ouvido e capacitá-la a se sentir pertencente ao seu grupo 
social (JURDI; BRUNELLO; HONDA, 2004, p.28). 
 

Takatori (1999) refere que mães de crianças com deficiência podem oscilar 

entre a incapacidade de ingressar na condição de devoção por toda complexidade 

que é ter um filho com deficiência e entre a incapacidade de sair dessa condição de 

total preocupação com a criança, tornando difícil a passagem da dependência 

absoluta para a dependência relativa.  
 

Na primeira situação, a mãe não muda sua rotina em função do nascimento 
do filho com deficiência. Talvez, em função de características pessoais, 
nunca conseguiu excluir, temporariamente, outros interesses para dedicar-
se aos filhos, com esse, agravado pela situação da deficiência ou 
justamente pelo fato de se tratar de uma criança que nasceu com uma 
deficiência, não aceitando a situação. No outro extremo, a mãe, mesmo 
com um apoio de profissionais, da família e de outras pessoas e devendo 
estar a criança numa fase de maior independência, não consegue retomar 
seus interesses, fazendo da criança o centro de sua vida, cuja dedicação 
intensa, nem sempre significa, percepção da criança e de suas 
necessidades tais como elas são (TAKATORI, 1999, p.69). 
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Segundo Takatori e Bomtempo (2007), o brincar permite que a criança 

estabeleça contato com a realidade externa de forma criativa. Para as autoras, o 

brincar faz parte da saúde e está presente no cotidiano, assim como outras 

atividades que fazem parte da rotina da criança. Para as autoras, a reabilitação da 

criança com deficiência física não deve envolver apenas a questão da perda ou 

alteração do movimento, ou seja, da normalização; mas da possibilidade de 

exploração das possibilidades dos movimentos nas atividades, de acordo com seus 

desejos e suas necessidades. 

Os trabalhos com base winnicottiana direcionam para a construção de uma 

clínica que valoriza a diversidade e entende o ser humano em sociedade, 

deslocando o olhar das intervenções da deficiência/problemática apresentada para o 

sujeito, sua família e sua comunidade. Assim, rompem com a prática clínica 

tradicional com o foco na função e no treinamento de habilidades, de acordo com o 

modelo social preconizado pela OMS (2003). 

Para Takatori, terapeuta ocupacional que trabalha com crianças com 

deficiências físicas, 
 

uma doença, um acidente ou alterações presentes no nascimento, que 
interrompem a continuidade da linha de desenvolvimento, em determinado 
momento da vida do sujeito, podem dificultar a construção do cotidiano ou 
levar a uma ruptura do reconhecimento mútuo entre o sujeito e o contexto 
ao seu redor, levando a situações de dificuldade de inserção social. 
Inserção que resulta da possibilidade de um fazer singular a partir de uma 
forma particular de ser, permitindo que a ação, na realidade compartilhada, 
tenha algo de pessoal e leve a uma transformação interna a partir dessa 
realidade externa (TAKATORI, 2001, p.371). 
 

Segundo a autora, “não há um sujeito que vive esse tempo, mas um tempo 

que anuncia atividades, de sobrevivência e cuidados clínicos, incorporadas ao seu 

dia-a-dia” (TAKATORI, 2001, p.372). Takatori considera que  
 

dessa forma, mesmo aquilo que ocorre todos os dias, como comer, tomar 
banho, vestir e despir-se, andar pelas ruas, ficar em casa, ou o que, para 
alguns, acontece não diariamente, como ver um filme, brincar na rua, fazer 
um bolo, cuidar das plantas, devem constituir-se numa experiência estética 
de encontro do indivíduo como o seu estilo de ser, ao mesmo tempo em que 
é compartilhada e reconhecida pelo outro, na história que é sua, mas 
também da humanidade (TAKATORI, 2001, p.372). 
 

Assim, nosso olhar recai para as atividades do dia a dia que vão servindo 

como material para a construção da existência do sujeito. É por meio da realização 
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de atividades e do encontro com outras pessoas que uma rede de sentidos pode ser 

construída. Mostrar aos outros aquilo que fez, contar sobre os seus sonhos e 

projetos e a possibilidade de fazê-los acontecer, compõem o cotidiano que reflete a 

história do sujeito, necessário para sua continuidade de existência (TAKATORI, 

2001). 

Rocha e Brunello entendem que a natureza do objeto e da intervenção da 

terapia ocupacional, 
 

passa a requisitar do terapeuta a habilidade de estabelecer um diagnóstico 
ou uma análise da problemática que vá além das questões específicas dos 
quadros de doenças e incapacidades. Para tanto, torna-se fundamental 
considerar o cotidiano, as relações humanas, a cultura e a inserção no 
social de cada sujeito (ROCHA e BRUNELLO, 2007, p.47). 

 

Brunello (2006) acredita que, para a clínica do terapeuta ocupacional, o 

diagnóstico médico é apenas uma referência inicial, pois o terapeuta ocupacional 

quer conhecer a criança em seus desejos, suas necessidades e seu cotidiano. 

Segundo Brunello, os diagnósticos 
 

trazidos pelas famílias, demonstram um amplo leque mas, o que se observa 
é que independentemente do diagnóstico o que as leva a procurar o serviço 
são preocupações relativas ao isolamento dos filhos, dificuldade de estarem 
juntos a outras crianças, à dependência e pouca autonomia para realizarem 
as atividades do dia-a-dia, ao atraso no desenvolvimento ou à dificuldade de 
comunicação e de aprendizado não só em relação ao que a escola exige, 
como também ao que a vida passa a lhes exigir a partir do momento em que 
vão crescendo (BRUNELLO, et al, 2006, p.5). 

 

Delimitar o brincar no cotidiano significa não reduzi-lo ao brincar para 

aprender ou desenvolver uma habilidade ou uma função específica; significa 

compreender o brincar espontâneo e criativo que só pode acontecer se houver um 

cuidado suficientemente bom. De acordo com Takatori (2003), trata-se do brincar 

que possibilita a participação social, que permite à criança estabelecer contato com 

a realidade interna e a realidade externa criativamente.  
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5. AS CONTRIBUIÇÕES DE WINNICOTT 

 

 

É a psicanálise que sustentará este trabalho, uma psicanálise que nada tem 

a dizer sobre os diferentes tipos de deficiência, mas tem muito a contribuir com o 

entendimento das possíveis repercussões da deficiência sobre o sujeito que se 

constitui e não apenas se desenvolve (JORDÃO, 2001). 

Segundo Amiralian (2003), os conceitos de Winnicott para o atendimento às 

pessoas com deficiência têm se mostrado uma experiência que enriquece e contribui 

para essa área de estudos, possibilitando um novo olhar para compreender e tratar 

as pessoas.  

Conforme diz a autora, suas propostas de intervenção 
 

têm se revelado úteis em diferentes campos de ação para pessoas com 
deficiência, nos procedimentos educacionais, nos programas de reabilitação 
e em diversas formas de intervenção clínica, permitindo sua extensão para 
além dos limites do consultório – a assim chamada “psicanálise sem divã” 
(AMIRALIAN, 2003, p.206). 
 

Diante disso, dentro da psicanálise, Winnicott (1975) foi o autor escolhido, 

pois se destaca por sua compreensão do brincar como uma experiência criativa, na 

continuidade espaço-tempo como uma forma básica de viver. Portanto, serão 

utilizados os fundamentos da teoria de Winnicott como eixo norteador da pesquisa, 

por ser um autor que trata do brincar como universal e próprio da saúde, facilitando o 

crescimento e conduzindo aos relacionamentos em grupo, e não como um 

treinamento para o desenvolvimento de habilidades. O autor acredita que é no 

brincar que a criança ou o adulto podem ser criativos e experimentar novas formas 

de viver. Assim, não deve haver um treino que nos prepara para a vida, mas um 

viver criativo que já implica a própria VIDA. 

No referencial winnicottiano, saúde não significa ausência de doença, mas 

uma existência em continuidade no espaço e no tempo, possibilitada por um cuidado 

suficientemente bom.  

Para Winnicott (1975), inicialmente, é a mãe quem brinca com a criança, 

com o cuidado de ajustar-se às suas atividades lúdicas. Posteriormente, a mãe 

introduz seu próprio brincar e descobre como é variada a capacidade dos bebês em 
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aceitar ou recusar a introdução de ideias que não são suas. Assim, prepara-se o 

caminho para o brincar compartilhado. 

Para Winnicott, um bebê não existe sozinho, mas só em função de um 

cuidado.  
 

É especialmente no início que as mães são vitalmente importantes, e de fato 
é tarefa da mãe proteger o seu bebê de complicações que ele ainda não 
pode entender, dando-lhe continuamente aquele pedacinho simplificado do 
mundo que ele, através dela, passa a conhecer (WINNICOTT, 2000a, p.228).   
 

Portanto, a relação entre a mãe e o bebê é importante para a formação da 

criança e o reconhecimento do seu EU. É a mãe (ou a pessoa que desempenhe a 

função materna) quem significará para o bebê as coisas à sua volta; é ela quem lhe 

mostrará, através do toque, das palavras, dos gestos, quem é ela e o que é o seu 

corpo; é a partir dela que o bebê conhecerá o mundo, até poder fazê-lo por si 

próprio. Para que essa relação se estabeleça, Winnicott (2000a) acredita que seja 

necessário que a mãe se encontre muito sensível e totalmente voltada para o bebê.  

A relação mãe-bebê implica um estado de total devoção da mãe ao seu filho; 

este estado tão especial em que ela se encontra permite-lhe decifrar o choro da 

criança para satisfazer-lhe as necessidades e também lhe possibilita estar 

plenamente voltada para o cuidado do seu bebê; isto significa muito mais do que 

apenas prover-lhe fisicamente. É a partir desta relação que a criança se constituirá 

como sujeito. 

Inicialmente, o bebê não identifica a mãe como algo separado, mas como 

parte dele. Quando a mãe satisfaz suas necessidades, sente como se tivesse 

provocado esta situação. Ou seja, seu incômodo, a fome, por exemplo, é satisfeita 

“na hora certa”, como “mágica”. Esta sensação de onipotência que o bebê vivencia 

está relacionada ao estado da mãe, que Winnicott (2000b) chamou de “preocupação 

materna primária”: ao final da gravidez e nas primeiras semanas depois do 

nascimento do bebê, a mãe está preocupada com o cuidado de seu filho, que 

inicialmente parece ser parte dela mesma; além disso, ela está muito identificada 

com ele e sabe muito bem como a criança está se sentindo. Para isso a mãe usa 

suas próprias experiências como bebê e encontra-se em um estado dependente e 

vulnerável. 
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(...) a mãe que desenvolve o estado que chamei preocupação materna 
primária fornece um contexto para que a constituição da criança comece a 
se manifestar, para que as tendências ao desenvolvimento comecem a 
desdobrar-se, e para que o bebê comece a experimentar movimentos 
espontâneos e se torne dono das sensações correspondentes a essa etapa 
inicial da vida (WINNICOTT, 2000b, p.403). 
 

Conforme o bebê vai crescendo e a mãe vai retomando sua vida, ela deixa 

de satisfazê-lo imediatamente. A mãe já não vai ao seu encontro logo que ele chora 

porque tem seus afazeres para realizar. A partir das falhas graduais da mãe, o bebê 

percebe que é dependente. Quando a mãe se afasta, o bebê realiza algumas 

atividades como os balbucios, por exemplo, para aguentar a angústia da separação. 

Assim, os fenômenos transicionais podem ser entendidos como as atividades vitais 

para que o bebê consiga suportar a separação da mãe. Também pode se utilizar de 

um objeto concreto, um brinquedo ou até a ponta do cobertor, para se recuperar. 

Winnicott denomina estes objetos como objeto transicional, ou seja, que dá à criança 

a segurança que necessita na ausência da mãe. 

O bebê precisa viver a onipotência para que o objeto seja criado e 

encontrado, sendo esta a constituição das bases da criatividade. O objeto é algo que 

está constituído no externo, assim como os fenômenos transicionais. Winnicott 

apresenta o conceito de objeto transicional que sustenta a realidade interna e 

permite a diferenciação eu/não-eu. 
 

É hoje geralmente reconhecido, acredito, que a que me refiro nesta parte de 
meu trabalho não é o pano nem o ursinho que o bebê usa; não tanto o 
objeto usado quanto o uso do objeto. Chamo a atenção para o paradoxo 
envolvido no uso que o bebê dá àquilo que chamei de objeto transicional. 
Minha contribuição é solicitar que o paradoxo seja aceito, tolerado e 
respeitado, e não que seja resolvido. Pela fuga para o funcionamento em 
nível puramente intelectual, é possível solucioná-lo, mas o preço disso é a 
perda do valor do próprio paradoxo (WINNICOTT, 1975, p.10). 
 

Diante disso, a mãe é a pessoa que apresenta o mundo para o bebê. É a 

mãe, primordialmente, a fonte de estímulos, quem possibilita a criança se 

desenvolver. Assim, a mãe não pode ser reativa ao bebê, mas se fazer presente e 

se adequar às necessidades dele.  

A brincadeira entre a mãe e o bebê ocorre num espaço denominado por 

Winnicott de espaço potencial. É neste espaço que o brincar pode existir, propiciado 

pela capacidade da mãe de ajustar-se às necessidades do bebê.  
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Contudo, para o bebê (se a mãe puder proporcionar as condições corretas), 
todo e qualquer pormenor de sua vida constitui exemplo do viver criativo. 
Todo objeto é um objeto ‘descoberto’. Dada a oportunidade, o bebê começa 
a viver criativamente e a utilizar objetos reais, para neles e com eles ser 
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 contribuição para o fundo 
cultural  (WINNICOTT, 1975, p.141). 
 

O espaço potencial localiza-se numa área intermediária, que traz os 

elementos da realidade externa e da realidade interna. 
 

(...) a terceira parte da vida de um ser humano, parte que não podemos 
ignorar, constitui uma área intermediária de experimentação, para a qual 
contribuem tanto a realidade interna quanto a vida externa. Trata-se de uma 
área que não é disputada, porque nenhuma reivindicação é feita em seu 
nome, exceto que ela exista como lugar de repouso para o indivíduo 
empenhado na perpétua tarefa humana de manter as realidades interna e 
externa separadas, ainda que inter-relacionadas (WINNICOTT, 1975, p.15). 
 

Assim, inicialmente, o bebê possui uma inabilidade para reconhecer e 

aceitar a realidade. Isso só será possível com a ajuda da mãe, que permite a 

vivência de uma experiência ilusória. Portanto, o brincar ocorre no espaço potencial 

entre a mãe e o bebê. Para o autor, este espaço pode variar de acordo com as 

experiências do bebê e da mãe. 

Ao enunciar uma teoria da brincadeira, Winnicott (1975) considera que, 

inicialmente, o bebê e a mãe estão fundidos e a visão do bebê sobre o objeto é 

subjetiva; a mãe se encarrega de apresentar ao bebê aquilo que ele tem capacidade 

de encontrar em cada momento. Nesse processo gradativo do bebê, de encontrar, e 

da mãe, de ser encontrada, há uma oscilação da mãe entre ser o que o bebê deseja 

e ser ela mesma. Se a mãe consegue desempenhar este papel, isso permite ao 

bebê a experiência de controle mágico da situação, vivenciando a situação de 

onipotência. Assim, desenvolve-se um estado de confiança e o bebê pode 

experimentar o confronto entre a onipotência (intrapsíquica) e o controle da 

realidade. Aí fica marcado o playground, que o autor define como o início da 

brincadeira. Segundo Winnicott,  
 

a importância do brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a 
realidade psíquica pessoal e a experiência do controle de objetos reais. É a 
precariedade da própria magia, magia que se origina na intimidade, num 
relacionamento que está sendo descoberto como digno de confiança 
(WINNICOTT, 1975, p.71). 
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Para o autor, o brincar é caracterizado como a experiência, o interjogo que 

inclui o outro em uma relação; já a brincadeira é entendida como algo constituído e 

que implica numa questão de comunicação. “A característica essencial do que 

desejo comunicar refere-se ao brincar como uma experiência, sempre uma 

experiência criativa, uma experiência na continuidade espaço-tempo, uma forma 

básica de viver” (WINNICOTT, 1975, p.75). 

O próximo passo é que a criança consiga ficar sozinha na presença de 

alguém, isso implica confiança no amor do outro que lhe dá segurança e que 

permanece disponível, mesmo quando esquecida. No estádio seguinte, a criança 

está pronta para fruir uma superposição de duas áreas da brincadeira. Assim, a mãe 

introduz seu próprio brincar e o bebê pode aceitar ou não, construindo, assim, o 

caminho para o brincar compartilhado. 

É a partir desta relação com a mãe que o brincar se estabelece e que o 

desenvolvimento pode ocorrer de forma saudável. O brincar só é possível se a mãe 

estiver disponível para satisfazer as necessidades do seu bebê. 

Diante disso, como ficam as crianças que apresentam alguma deficiência ou 

atraso em seu desenvolvimento? Para Winnicott (1983), o desenvolvimento passa 

de uma dependência absoluta, rumo à independência. Da relação inicial e exclusiva 

com a mãe, para uma realidade compartilhada numa ampliação gradativa das 

relações. Assim, a deficiência pode provocar um desencontro na construção desta 

relação e, portanto, na capacidade da criança de brincar.  

Pensando a intervenção clínica, Winnicott coloca em questão a importância 

do terapeuta brincar com a criança. Aí, há a possibilidade da criança viver uma nova 

experiência daquilo que já foi vivido anteriormente. Winnicott deixa claro que é 

preciso que o terapeuta brinque com a criança e seja cuidadoso para que a 

interpretação não se transforme em intrusão ambiental. 
 

psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do 
paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que 
brincam juntas. Em conseqüência, onde o brincar não é possível, o trabalho 
efetuado pelo terapeuta é dirigido então no sentido de trazer o paciente de 
um estado em que não é capaz de brincar para um estado em que o é 
(WINNICOTT, 1975, p.59). 
 

Ao discutir a questão do brincar e suas possibilidades de intervenção, 

Winnicott considera que, 
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aqui, nessa área de superposição entre o brincar da criança e o brincar da 
outra pessoa, há possibilidade de introduzir enriquecimentos. O professor 
visa o enriquecimento; em contraste, o terapeuta interessa-se 
especificamente pelos próprios processos de crescimento da criança e pela 
remoção dos bloqueios ao desenvolvimento que podem ter-se tornado 
evidentes. Foi a teoria psicanalítica que contribuiu para a compreensão 
desses bloqueios. Ao mesmo tempo, constituiria visão estreita supor que a 
psicanálise é o único meio de fazer uso terapêutico do brincar da criança 
(WINNICOTT, 1975, p.74). 
 

Além disso, para o autor, “a compreensão sobre nosso trabalho será 

auxiliada se nos inteirarmos de que a base do que fazemos é o brincar do paciente, 

uma experiência criativa a consumir espaço e tempo, intensamente real para ele” 

(WINNICOTT, 1975, p.75). 

Esta é, talvez, uma das considerações interessantes do autor, que entende o 

brincar como um tema em si mesmo e não como sublimação dos instintos. Winnicott 

considera que “o psicanalista tenha estado mais ocupado com a utilização do 

conteúdo da brincadeira do que em olhar a criança que brinca e escrever sobre o 

brincar como uma coisa em si” (WINNICOTT, 1975, p.61). Este é o diferencial de 

Winnicott ao abordar o brincar na clínica.  
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6. OBJETIVOS 

 
 

5.1 Objetivo geral 
 

 

Esta pesquisa se propõe a refletir sobre o brincar no cotidiano de crianças 

que apresentam uma problemática intelectual e/ou emocional, compreendendo a 

problemática como uma condição da criança, que poderá provocar certas 

implicações no desenvolvimento, mas jamais uma impossibilidade de viver. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 
 
 

• Investigar as atividades do cotidiano da criança.  

• Investigar a participação da criança nas atividades relacionadas à infância.  

• Investigar o brincar de crianças que apresentam uma problemática intelectual, 

emocional e social. 
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7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Partindo de situações clínicas não sistematizadas, observa-se uma 

semelhança nas vivências das crianças independentemente do seu 

comprometimento físico, intelectual, emocional e/ou social, seja nas brincadeiras ou 

na participação nos espaços sociais (escola, serviços de saúde, clubes, parques, 

igreja, etc.).  

Acredito ser possível olhar para as crianças com diferentes problemáticas a 

partir do brincar e não da deficiência que apresentam. Não desmereço ou invalido a 

importância de um diagnóstico preciso; entretanto, acredito que a problemática e/ou 

o diagnóstico em si não diz quem é a criança, do que ela gosta ou é capaz de fazer; 

portanto, isso não deveria limitar a oportunidade da criança brincar e viver sua 

infância. 

Portanto, para este estudo, concordo com Minayo, para quem 
 

o reconhecimento da especificidade do setor saúde não retira, porém, sua 
cumplicidade com a problemática social mais ampla, seja no campo da 
realidade empírica (pois a questão da saúde envolve o conjunto das 
relações sociais vivenciadas nas áreas da produção e das condições de 
produção), seja no âmbito conceitual, onde o específico está atravessado 
por distintas posições face às possibilidades de organização da vida social. 
Teoricamente isso significa dificuldades de aproximação do objeto, de 
vencer dicotomias analíticas, de se mover no terreno da totalidade das 
dimensões que o fenômeno saúde/doença revela e oculta (MINAYO, 2004, 
p.13). 
 

Conhecer o brincar das crianças com diferentes problemáticas, propondo um 

olhar para  o brincar e não para os comprometimentos, como se este determinasse e 

especificasse a brincadeira das crianças, configura-se como um desafio 

metodológico, pois não se pretende normatizar ou normalizar o brincar. Pretende-se 

investigar a criança com deficiência por aquilo que a humaniza e lhe é de direito: o 

brincar e a participação social. Assim, busquei encontrar um caminho de estudo que 

não tivesse como foco a deficiência, a doença, o diagnóstico, a dificuldade ou a 

problemática, mas que compreendesse o sujeito e o brincar. 

Segundo Rocha, Castiglioni e Vieira, a 
 

abordagem da Terapia Ocupacional não vinculada a especialidades 
dirigidas a grupos populacionais específicos, como deficientes mentais, 
sensoriais, físico, múltiplos ou crianças com outras incapacidades, é outra 
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vertente a ser construída, pois a especificidade facilita análises por déficits 
individuais, desqualifica as estratégias educacionais e de socialização 
facilitadoras do potencial grupal, provocando de forma indireta mecanismos 
de exclusão. (ROCHA, CASTIGLIONI e VIEIRA, 2001, p.13) 
 

Assim como Minayo trabalha com uma “proposta teórico-metodológica para 

abordagem qualitativa das relações sociais que informam o campo da Saúde” 

(Minayo, 2004, p.9), apresento as contribuições de Turato (2003) com uma proposta 

de Metodologia de Pesquisa Clínico-Qualitativa, para nortear esta pesquisa como 

um aprofundamento das pesquisas qualitativas como ele mesmo afirma.  

  

 

7.1 Local da pesquisa 
  
 

Para a realização dessa pesquisa foi escolhida a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de São Paulo (APAE de São Paulo), por ser uma 

instituição de referência para o atendimento de crianças com deficiência intelectual. 

Além disso, as inquietações que fomentaram este estudo surgiram neste local, no 

dia a dia da pesquisadora como terapeuta ocupacional. 

Segundo Turato, no caso da pesquisa clínico-qualitativa, o campo é 

entendido como  
 

o espaço físico onde o pesquisador julga serem regularmente encontradas, 
como sendo seu ambiente natural, as pessoas que poderão falar com 
autoridade sobre o tema definido em seu projeto de pesquisa e onde poderá 
inter-relacionar-se com elas com o alvo de ouvir um discurso pertinente e 
observá-las em sua postura. O campo pode ser, por exemplo, qualquer 
serviço de saúde onde o pesquisador tem o sujeito em seu setting natural, 
isto é, onde este (sejam pacientes, profissionais de saúde ou familiares) 
encontra-se rotineiramente exercendo papéis definidos na instituição 
(TURATO, 2003, p.322). 
 

O serviço escolhido dentro da APAE de São Paulo foi o Programa Arte, 

Cultura e Esporte, mais conhecido como PIPA, onde a pesquisadora atuou como 

terapeuta ocupacional de 2006 a 2008. Apesar do encerramento do PIPA em 2008, 

a coleta de dados pôde ser realizada em 2009, no espaço cedido pelo Serviço de 

Apoio Socioeducativo. 
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7.2 Sujeitos da pesquisa  

 
 
A amostra deste trabalho foi escolhida tomando por base as proposições de 

Minayo: 
 

numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a generalização e 
mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão seja de um 
grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de 
uma representação (MINAYO, 2004, p.102). 
 

Portanto, a escolha dos sujeitos da pesquisa foi realizada a partir da 

população de crianças atendidas no PIPA, caracterizada como crianças que 

necessitavam de atividades diversas e de espaço de convivência.  

Cabe ressaltar que os sujeitos da pesquisa eram conhecidos pela 

pesquisadora. Entendo que a definição da amostra por sujeitos já conhecidos pela 

pesquisadora favoreceu a interação durante a entrevista, pressupondo segurança às 

mães que confiavam na pesquisadora. 

Segundo Minayo,  
 

no caso da pesquisa qualitativa, ao contrário, o envolvimento do 
entrevistado com o entrevistador, em lugar de ser tomado como uma falha 
ou um risco comprometedor da objetividade é pensado como condição de 
aprofundamento de uma relação intersubjetiva. Assume-se que a inter-
relação no ato da entrevista contempla o afetivo, o existencial, o contexto do 
dia-a-dia, as experiências, e a linguagem do senso comum, e é condição 
“sine qua non” do êxito da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2004, p.124). 
 

Portanto, a amostra é composta por crianças de 7 a 12 anos que 

participaram do PIPA, conhecidas pela pesquisadora no período de 2006 a 2008. 

Esta faixa etária foi delimitada, pois se caracteriza como o início de uma fase de 

maior exigência do desempenho da criança na sociedade: a escola, os cursos de 

artes, os esportes e as relações com os pares. Os casos foram selecionados 

considerando-se o vínculo estabelecido entre a mãe e a pesquisadora, que na época 

era terapeuta das crianças, de acordo com as proposições de Turato: 

 
o autor do projeto delibera quem são os sujeitos que comporão seu estudo, 
segundo seus pressupostos de trabalho, ficando livre para escolher entre 
aqueles cujas características pessoais (dados de identificação 
biopsicossocial) possam, em sua visão enquanto pesquisador, trazer 
informações substanciosas sobre o assunto em pauta (TURATO, 2003, 
p.357). 
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Assim, definiu-se como: 

 

• Sujeitos: três crianças, sendo a mãe a informante do estudo. 

• Critérios de inclusão: crianças de 7 a 12 anos com problemáticas física, 

intelectual, emocional e social, de ambos os sexos, participantes do PIPA, 

conhecidas pela pesquisadora entre 2006 a 2008, cujas mães apresentavam 

bom vínculo com a pesquisadora.  

 

Assim, este trabalho configura-se como estudo de caso, de caráter empírico, 

qualitativo, que utilizou a entrevista como técnica de coleta de dados. Para este 

trabalho, foram definidos três casos, por se tratar de um estudo em profundidade. 

Segundo Turato (2003), os pesquisadores Martins e Bicudo (1989) acreditam que a 

pesquisa qualitativa preocupa-se com o específico e o peculiar, para compreender e 

não para explicar os fenômenos estudados.  

 
 

7.3 Entrevista com a mãe 
 

 

Todo o processo para a aplicação das entrevistas foi baseado na Resolução 

CNS/196 de 10/10/1996, que oferece diretrizes para as pesquisas envolvendo seres 

humanos: 

 

• elaboração de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) 

formatado em linguagem acessível (leiga); 

• submissão e aprovação do projeto de pesquisa ao Instituto APAE, órgão 

responsável pelas pesquisas e produção de conhecimento científico da APAE 

de São Paulo, onde ocorreu a pesquisa de campo; 

• submissão do projeto e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo; 

• Aplicação das entrevistas com as mães (Apêndice B). 
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Minayo (2004), Turato (2003), Vasconcelos (2002) e Lüdke e André (1986) 

apresentam a entrevista como uma das técnicas que permite obter as informações 

desejadas com qualquer tipo de informante e que permite a investigação, em 

profundidade, do comportamento e da subjetividade. Ambos concordam em 

entendê-la como um processo de interação que enriquece e torna complexa a 

investigação. 

Explorar o brincar das crianças com deficiência, partindo do relato das mães, 

traz, em si, a condição da clínica: a mãe é aqui escolhida como a informante, porque 

é a responsável pela criança, seja legalmente, seja emocional e fisicamente. Com 

base na teoria winnicottiana, entendo que é a mãe quem provê os cuidados e 

apresenta o mundo à criança. Portanto, resgatar a história e conhecer a criança 

atualmente utilizando a mãe como informante é o recurso utilizado nesta pesquisa, 

assim como acontece na clínica.  

Portanto, neste estudo, optei pela entrevista semidirigida de questões 

abertas apresentada por Turato. Para o autor, a 
 

escolha pela entrevista semidirigida, como instrumento auxiliar para a 
pesquisa clínico-qualitativa, dá-se então pelo motivo de que ambos os 
integrantes da relação têm momentos para dar alguma direção, 
representando ganho para reunir os dados segundo os objetivos propostos. 
Enquanto bom pesquisador, o entrevistador deverá colocar-se 
tranqüilamente considerando certas situações da fala do informante 
(TURATO, 2003, p.313, grifo do autor). 

 

Neste sentido, uma relação proposta a partir de alguns tópicos, sem 

respostas pré-estabelecidas, pode ser compatível com a abordagem qualitativa 

(Minayo, 2004; Turato, 2003; Lüdke e André, 1986). 

Assim, nas entrevistas com as mães das crianças, busquei manter o foco na 

questão do brincar, mas com o intuito de possibilitar fluidez e liberdade para o 

discurso. Foram investigadas as histórias pregressa e atual, enfocando os aspectos 

relativos à infância: o brincar no cotidiano e a participação social (Apêndice C).  

Para a realização da entrevista foram tomados todos os cuidados propostos 

por Turato (2003), Lüdke e André (1986) e Minayo (2004) quanto a manter o respeito 

e o sigilo das informações. 

Para a coleta dos dados, foi utilizada uma sala que garantisse a privacidade 

e a possibilidade de gravação. Segundo Turato, o uso de um espaço reservado 
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cria um setting ideal para manter a privacidade da relação: cuidado capital 
para uma conversa em intimidade e à parte das interferências inevitáveis na 
postura do entrevistado frente a uma simples presença física de terceiros 
(TURATO, 2003, p.327). 

 

Num primeiro momento, fiz um contato breve para convidar a mãe a 

participar da pesquisa, informando-a sobre o tema e os passos necessários do qual 

ela participaria: 

 

• gravação da entrevista 

• anotações da pesquisadora durante a entrevista 

• possibilidade de mais de um encontro para realizar a entrevista 

• transcrição da gravação por um técnico 

• análise da entrevista 

 

Com o aceite neste momento informal, foi marcado o encontro para a 

realização da entrevista. No primeiro dia, foi realizada a leitura do termo de 

consentimento, com explicação e linguagem adequada para o entendimento da mãe. 

Foram apontados os objetivos da pesquisa e a dinâmica da entrevista, como o uso 

de gravador, o anonimato, a possibilidade de recusa em responder, o abandono da 

pesquisa sem prejuízos para o tratamento a qualquer momento e a possibilidade de 

se perguntar qualquer coisa à entrevistadora.  

 

 

7.4 Tratamento dos dados 
 

 

A metodologia utilizada para análise dos dados foi a análise documental. Os 

materiais que serviram como fonte foram: prontuários das crianças, tanto do PIPA 

quanto do Ambulatório da APAE de São Paulo, com o intuito de levantar os dados 

referentes à história clínica da criança, e dados referentes ao universo infantil: 

brincadeiras, brinquedos e participação social (Apêndice C). Para Turato, em relação 

ao levantamento documental, 
 

os procedimentos corresponderão à coleta de dados complementares – 
pessoais e clínicos – junto aos registros escritos, tais como os prontuários 
das instituições de saúde – quando os sujeitos do estudo forem pacientes 
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de um serviço assistencial – e também junto à equipe clínica responsável 
por eles (TURATO, 2003, p.321). 

 

Neste sentido, Lüdke e André (1986) concordam com Turato (2003), para 

quem a análise documental pode ser uma técnica valiosa para a abordagem 

qualitativa, pois complementa as informações obtidas por outras técnicas ou aponta 

aspectos que não haviam sido imaginados. 

Desse modo, foi realizada a análise documental para o levantamento dos 

dados do prontuário e a análise de conteúdo do material coletado nas entrevistas.  

Turato define a análise de conteúdo como a explicitação 
 

do sentido contido num documento e/ou modo em que pode ser 
transformado com finalidade de oferecer um significado, tendo em conta 
palavras pré-escolhidas pelo locutor, freqüência de recorrência de certos 
termos, aparato e andamento do discurso (TURATO, 2003, p. 440). 

  

Para a realização da análise de conteúdo, foi utilizada a proposta de Turato 

(2003):  

1) Preparação inicial do material: as entrevistas gravadas foram transcritas e 

digitadas. As anotações de campo do entrevistador também foram digitadas em 

outro arquivo para servir como material para a análise. 

2) Pré-análise: foram realizadas leituras flutuantes que consistem em manter 

uma atenção (uniformemente) flutuante, entendido aqui como um modo psicanalítico 

de escuta. Turato (2003), com base no estudo de Bardin (1995), considera este 

momento como a fase em que é preciso ler, reler e impregnar-se do conteúdo, para 

desvendar as palavras e apropriar-se do não dito.  

3) Categorização e subcategorização: foram destacados os temas por 

relevância e/ou repetição, transformando os dados brutos em dados organizados. 

Turato propõe que o processo de categorização esteja apoiado em dois critérios 

principais: o de repetição ─ investigação daquilo que é comum ─ e o de relevância. 

Este último, o autor considera que foge da ortodoxia da clássica análise de 

conteúdo, destacando um ponto falado que não necessariamente seja repetido, mas 

que, na visão do pesquisador, apresenta-se como “uma fala rica em conteúdo a 

confirmar ou refutar hipóteses iniciais da investigação” (TURATO, 2003, p.446). 

Portanto, o processo de codificação do material coletado não foi 

necessariamente construído com regras de apuração matemática, pois, para Turato 

(2003), submeter os dados brutos a operações matemáticas é apenas um ranço das 
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estratégias positivistas. Assim, o autor propõe que haja uma busca por parte do 

pesquisador pela essencialidade do fenômeno em estudo, não se aprisionando na 

frequência calculada.  

4) Validação externa: para Turato (2003), o material deve ser submetido aos 

pares ou orientador para a validação. Foi realizada a supervisão com a orientadora 

da pesquisa. 
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8. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DISCUSSÃO: AS CRIANÇAS E O RETRATO 
DO BRINCAR NO COTIDIANO 

 

 

Este capítulo foi escrito com base nos dados e na análise dos prontuários, 

das anotações da pesquisadora durante as entrevistas com as mães e das 

informações e falas transcritas da entrevista. Algumas palavras foram corrigidas em 

decorrência da diferença do português falado para o português escrito, mas sem 

alterar o sentido da intenção comunicada. O capítulo conta a história de cada 

criança e os temas apresentados foram ilustrados com as “falas” das mães grafadas 

em letra Bookman Old Style, em itálico.  

 
 

8.1 Julio 
 
 

8.1.1 Julio e sua passagem pelo PIPA 
 
Aos oito anos, Julio iniciou a participação no PIPA em fevereiro de 2008, aos 

8 anos, na Oficina de Música Infantil. Na entrevista inicial do serviço, Julio relatou 

que gostava de assistir ao Pica-Pau e ao Chaves na televisão, mas que não gostava 

de desenhar (recusou-se a desenhar quando solicitado). Era difícil entender sua fala, 

mas Julio conseguiu se fazer entender durante a entrevista. Permaneceu sentado, 

explorou os objetos e estabeleceu bom contato com as terapeutas. Na época, a mãe 

buscava por atividades para o filho. 

Nas oficinas, demonstrou interesse pelas atividades e manteve bom 

relacionamento com a oficineira. Entretanto, apresentou dificuldades com os 

colegas, pois não gostava de dividir os brinquedos e os instrumentos; quando 

contrariado, deitava-se no chão e se recusava a participar.  Julio tinha preferência 

inicial pelo violão, mas, com a intervenção da oficineira, aceitou experimentar outros 

instrumentos. Com o tempo, passou a colaborar com o grupo, ajudando a escolher 

as músicas que eram cantadas na oficina. 

Julio apresentava dificuldades em aceitar e/ou compartilhar as atividades e 

os objetos (brinquedos e instrumentos) e dificuldade para respeitar as regras e os 
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limites. Entretanto, sempre demonstrou interesse pelas atividades, sendo ativo no 

processo de aprendizagem. 

Com o encerramento do PIPA em dezembro de 2008, no ano seguinte, Julio 

participou da Oficina de Artes Infantil no Serviço de Apoio Socioeducativo até julho 

de 2009, ao mesmo tempo em que foi encaminhado para o Serviço de Apoio à 

Inclusão, que ficou responsável pela demanda desta faixa etária na instituição. Ao 

longo do tempo, as atividades passaram de ações exploratórias e jogos de encaixe 

para trabalhos de recorte, colagem, desenho e brincadeiras de faz-de-conta, num 

processo constante de elaboração e criação, apontando ganhos nos 

desenvolvimento. Além disso, também foi observado que Julio conhecia as crianças 

do grupo, sempre preocupado quando uma das crianças faltava. Julio também 

passou a compartilhar os brinquedos e materiais, além de colaborar com os colegas 

e convidá-los para as brincadeiras.  

 

8.1.2  A história clínica 
 
Julio nasceu em 6 de julho de 2000 e foi admitido na APAE de São Paulo em 

março de 2001, aos 8 meses de idade. Foi atendido no Ambulatório para avaliação e 

consultas das especialidades médicas e posteriormente encaminhado para o Serviço 

de Estimulação e Habilitação (antigo Setor de Estimulação Precoce). O diagnóstico 

de Julio foi realizado na instituição: síndrome de down, hipotiroidismo e deficiência 

mental não especificada. Atualmente, a medicação prescrita é o Puran T4. Julio 

apresenta histórico de bronquite, carne esponjosa e correção cirúrgica da 

comunicação inter-atrial (CIA), em 30/01/2008, quando permaneceu na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) pós-operatória por dois dias, sem intercorrências. 

Julio é o segundo filho da família, que reside em Guaianazes e é constituída 

por pai, mãe e irmão; a renda aproximada é de dois salários mínimos. A mãe tem 48 

anos, cuida da casa e dos filhos, é procedente de Minas Gerais e está em São Paulo 

há 21 anos. Nesta pesquisa, ela será chamada de Gisele. 

Segundo Gisele, a gravidez foi planejada e Julio nasceu a termo, parto 

cesárea, sem intercorrências, apesar da hipertensão materna. Julio saiu de alta da 

maternidade sem a hipótese diagnóstica de síndrome de down, portanto, sem 

orientações ou encaminhamentos.  
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Aos vinte dias de vida de Julio, na primeira consulta com o pediatra, Gisele 

foi questionada sobre o diagnóstico de síndrome de down e os encaminhamentos 

para os exames. Gisele conta que, na maternidade, “Ninguém me falou e eu saí 

normal... Saí com uma criança normal que mamava muito”.  

De acordo com Gisele, no hospital, ninguém lhe disse nada ou deu-lhe 

orientações sobre a hipótese diagnóstica: “(...) Quando o médico, que foi o da 

primeira consulta, pediu aquele papel da maternidade que coloca o peso 

quando nasceu... não tinha nada explicando...  O médico falou assim que, às 

vezes, quando o médico não explica nada lá no hospital, que eles põe lá (no 

resumo de alta), mas não tinha nada. Está tudo lá em casa, guardado...  Não 

tem nada...”. Neste dia, Gisele estava sozinha, pois o marido estava trabalhando. 

“Saí de lá tontinha e saí de lá andando com o bebê no colo, tão perigoso...”.  

Depois desta primeira consulta, o pai quis mais uma opinião médica e, 

segundo Gisele, foi a mesma coisa. Assim, resolveram fazer os exames solicitados, 

mas o marido foi demitido e perderam o convênio. Quando Julio estava com 

aproximadamente quatro meses de idade, a agente do posto de saúde questionou 

Gisele e a encaminhou para o médico que fez a indicação para a APAE de São 

Paulo. A mãe relata que não aceitava o parecer dos médicos e só procurou a 

instituição porque, aos oito meses, viu que Julio não conseguia sentar sem apoio. 

“(...) eu não acreditava porque na minha família tem bastante gente 

com os olhos bem puxadinhos, sabe? Meu irmão, minha irmã, meus tios 

parecem até com você (referindo-se ao fato da entrevistadora ser oriental). Aí 

aparece alguém falando isso pra mim?! Ah imagina...”. 

Segundo Gisele, o pai também ficou “chocado”, mas não costumava 

reclamar para a esposa. O irmão de Julio tinha dois anos na época, portanto, não 

houve problemas em relação ao diagnóstico, a não ser o ciúmes com a chegada de 

Julio.  

“Ó, eu, realmente, não tenho o quê reclamar do meu marido, seja antes 

e nem depois, antes nem depois, sem problemas. Eu sou evangélica, você 

sabe, aí Deus manda na vida da gente... É uma vida normal porque eu não 

tenho, não tenho do quê reclamar dele, nem comigo, nem com os filhos (...)”.  

Com a admissão na APAE de São Paulo, Julio fez todos os exames e 

consultas médicas, passando a frequentar o Serviço de Estimulação e Habilitação, 
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permanecendo na APAE de São Paulo, sendo, que até hoje, nunca precisou 

procurar nenhuma outra instituição para tratamento ou atividades.  

 

8.1.3 As atividades do cotidiano 
  

De acordo com Gisele, durante o dia, Julio gosta muito de assistir aos 

programas da TV Cultura e fitas de desenho, brincar e “fazer a lição”, ou seja, ficar 

rabiscando, segundo a mãe.   

Gisele explica que Julio brinca sozinho e, por isso, fica sossegada: “Não me 

dá nada de trabalho, é o dia inteiro eu mais ele. Não me dá um pingo de 

trabalho! Porque o outro gosta muito de rua e tem hora que ele (Julio) quer sair 

um pouco, vai lá pra rua também, mas vai fica um pouco e de repente vem 

embora”. 

Às vezes, Julio também gosta de imitar a mãe, ajudando-a a arrumar a casa. 

“(...) pega o pano para tirar o pó, arruma o sofá, a capa do sofá.... Quando 

quer, né!”. E Gisele continua contando que ele arruma a cama, mas, em seguida, 

ela vai e ajeita, só tomando o cuidado para que ele não perceba.  

Pela manhã, Gisele acorda Julio às 7:30h para tomar um copo de mingau; 

em seguida, ele volta a dormir e só levanta por volta das 10:30h, quando Julio vai 

brincar. Ao meio-dia, ele toma banho com ajuda da mãe. Segundo Gisele, se deixar 

ele sozinho, tem muito gasto de água, por isso, ela não deixa, a menos que seja na 

banheira. Ela conta que Julio sabe fazer tudo sozinho, tomar banho, trocar de roupa, 

mas que ele demora muito e no dia a dia não dá tempo. Julio almoça e vai para a 

escola das 13h às 17:40h. Ao retornar para casa, troca de roupa sem ajuda, toma o 

lanche da tarde e vai brincar. Por volta das 21 horas a mãe serve o jantar e Julio 

assiste televisão até à hora de dormir, às 23:30h, aproximadamente. Na rotina da 

casa, o irmão dorme às 21:30h, pois acorda cedo para ir à escola; o pai trabalha três 

meses na parte da manhã e três meses na parte da tarde, quando ele chega em 

casa após a meia-noite, Julio já está dormindo.  

Durante o fim de semana, ela explica que não sai muito de casa e que a 

diferença é que as crianças não têm aula. Além disso, conta que tem muita roupa 

para lavar. Ela também aponta como problema o fato do marido trabalhar aos finais 

de semana. Justifica que, por este motivo, não costuma sair muito de casa, para que 

ele possa descansar.  
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Mas, conta que quando o pai tem folga, ele leva os meninos ao jogo da 

Portuguesa. Para Gisele, Julio adora este passeio, do qual Gisele não participa. A 

mãe também relata que as crianças são muito ligadas ao pai. Quando ele está em 

casa, os meninos querem ficar na companhia do pai. “(...) Às vezes, se está os 

dois, nenhum fica comigo, fica tudo com ele (o pai) no sofá. Eles gostam muito 

dele”. 

Vemos que o pai é presente e participa da vida das crianças. Para Winnicott, 

“na estrutura familiar, os pais fornecem também a continuidade no tempo, talvez 

uma continuidade desde a concepção da criança até o fim da dependência, que 

caracteriza o término da adolescência” (WINNICOTT, 1975, p.57). 

 

8.1.4 Participação social  
 

Escola 
 

Gisele conta que não teve dificuldades ou problemas para matricular Julio na 

Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) próximo da sua casa. Na época, Julio 

estava com quatro anos. 

Ao passar para a escola atual, Gisele também não teve dificuldades com a 

matrícula. “Não, não teve problema, já que tem muitas (crianças) lá com esse 

problema na escola... Tanto que eles estão fazendo reformas na escola e estão 

colocando elevadores para quem usa cadeiras de rodas, porque tem crianças 

lá, né.”. De acordo com Gisele, nesta escola havia crianças com todas as 

deficiências e os profissionais já estavam acostumados.  

Gisele conta que está satisfeita com a escola porque Julio gosta de lá. 

“Quando passa dois dias assim que, às vezes, a gente vai no médico, ele só 

fica perguntando “mãe quero a escola”. 

Gisele também demonstra tranquilidade e confiança em relação à professora 

de Julio. “(...) a professora é muito boa. Ela põe pra sentar junto com a outra, 

com uma menina, né. E não é que a menina ensinou ele a rabiscar? (...) Tá 

aprendendo a, e, i, o, u...”. 

Em outro relato, também se mostra satisfeita com o olhar da professora: 

“(Julio) Brinca, joga bola, por que tem a como chama... Educação física, né. 
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Porque, no ano passado, ele não podia fazer porque ele tinha feito a cirurgia. 

Mas, aí, a professora falou pra mim que ela levava pra ele ficar olhando, 

participando, levava ele... Só que ele não fazia nada... Só pra participar. Elas 

entendem, né?”. 

Na escola, a professora parece olhar para as necessidades de Julio e criar 

estratégias para ajudá-lo em seu desenvolvimento. Segundo Jurdi,  
Na educação, o processo ensino-aprendizagem ocorre na mesma área em 

que o brincar acontece – o espaço potencial – assim como, o processo de 

socialização e a função da herança cultural, intermediados pelos fenômenos 

transicionais que facilitam a passagem do mundo familiar para a cultura 

mais ampla (JURDI, 2004, p.39). 

 

Gisele gosta da escola e parece atenta à evolução de Julio na escola. “Esse 

ano está melhor, apesar que ele não sabe fazer a lição, né. Mas ele pinta, 

pega as coisas pra fazer lição o dia inteiro! Ele fala: “Eu vou fazer dever de 

casa, eu vou fazer lição de casa!” Ele aprende com os outros né?”. Segundo 

Jurdi (2004, p.40), “A educação se dá através de um encontro, o qual possibilita o 

acesso a conhecimentos que fazem com que o indivíduo se aproprie do mundo 

humano”. Assim, parece que a escola de Julio tem cumprido o seu papel. 

Para Gisele, o fato de Julio chegar em casa e querer contar sobre os 

colegas e as atividades demonstra a importância da escola para o filho. Ela parece 

valorizar a professora por fazê-lo participar de todas as atividades, juntamente com 

as outras crianças. Gisele consegue identificar os ganhos de responsabilidade e 

organização de Julio ao receber os mesmos materiais que as outras crianças. “E ele 

tem um cuidado com os livros! E os livros que dão pros outros, dão pra ele 

também, né!”. 

 

Outros espaços sociais 
 
Segundo a mãe, os espaços em que Julio mais se diverte são na escola e 

na APAE; quando Julio volta da APAE, quer contar para o pai com quem brincou e o 

que fez.  

Às vezes, Gisele leva os meninos para passear na casa dos primos. Ela 

acredita que Julio têm amigos na escola e na vizinhança, explicando que Julio gosta 
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de ir à casa da prima Julia de 14 anos que cresceu junto com ele. Além disso, Julio 

também fala muito de uma outra prima da parte do pai, Valéria, de cinco anos, que 

ele gosta de receber em casa.  

Na escola, Gisele explica que, na avaliação da professora, Julio apresenta 

bom relacionamento com os colegas, que estão juntos há cinco anos, portanto, se 

conhecem há bastante tempo.  

Para Gisele, as pessoas não percebiam que ele tinha síndrome de down, 

somente depois que ele foi crescendo, quando já estavam “acostumados” com ele. 

Assim, Julio parece não estar excluído das atividades na família ampliada, na 

vizinhança ou na escola, participando de tudo o que acontece. De acordo com 

Brunello, 
 

geralmente a família, ou mesmo outro grupo social que venha a fazer esse 
papel, aparece como a primeira possibilidade de vínculo, oferecendo bases 
para seu crescimento saudável. O sentido de grupo pode também ir 
ganhando contextos mais ampliados quando outros integrantes (avós, tios, 
primos, vizinhos etc.) começam a participar e a ter significado para a criança 
(BRUNELLO, 2007, p.310). 

 

 
Festas e passeios 

 

De acordo com Gisele, tanto a sua família, quanto a do marido, é muito 

grande, e Julio sempre participou das festas de aniversário dos primos e dos 

vizinhos. Mas Gisele não permite que Julio participe dos passeios da escola, porque 

tem medo e porque os passeios são pagos. Segundo Gisele, se dependesse só das 

professoras, Julio também participaria dos passeios, mas ela fica com receio.    

 

8.1.5  Brincar 
 

Quando bebê 
 
Julio dormia bastante quando era bebê, sendo uma criança tranquila, 

segundo a mãe. “Dormia muito, mamava muito no peito e o leite também da 

mamadeira. (...) Dormia bem, o problema é que teve bronquite, né?”.  
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Desde essa época, Julio já gostava principalmente de bola e de brinquedos 

coloridos e que faziam barulho (chocalhos). Quando estava um pouquinho maior, 

Julio também gostava de brincar no armário da cozinha. “Ah, tirava as coisas, né, 

e atirava tudo”.  

 
Atualmente 

 
Quando está sozinho, Julio gosta de brincar com os brinquedos (carrinho, 

quebra-cabeça e lego) no quintal. “(...) então, ele tem um monte de bagunça, de 

brinquedo... Tem hora que põe tudo lá e brinca com tudo! Ele brinca com os 

brinquedos o dia inteiro! Quando não tá assistindo (TV), é carrinho, é bola, 

todos os brinquedos que sabe, boliche, bonequinho...”.  

Ainda de acordo com Gisele: “(...) os bonecos ele gosta, mas boneco é 

assim minha filha, eu compro (...) mas quando ele pega, fica arrancando 

braço, perna e fica brincando só com os cacos, gosta  de brincar só com os 

cacos”. 

A mãe conta que Julio fala sozinho e canta, quando está brincando: “ele 

brinca muito dessas coisas de Pica-Pau e de cavalo, sabe? Que ele vê na 

televisão. É, assiste o Pica-Pau, né,  e vê aqueles desenhos da Cultura, né. 

Então ele imita muito aquilo ali. (...) Eu acho até graça assim, sabe (risos)”.  

Quando o pai não trabalha, às vezes, costuma levar os meninos para o 

campo de futebol. “Quando ele está de folga ele leva eles pro campo . Vem todo 

sujo de barro, o Julio...”. 

Gisele relata que Julio cresceu no meio de crianças. “É e assim tinha 

muito, minhas vizinhas tinha crianças tudo da idade um do outro. Então 

ficavam quatro ou cinco crianças em casa, tudo junto. E, depois, eu fiquei um 

tempinho indo pra casa da minha irmã e lá foi a mesma coisa. Eu fiquei 

cuidando da menina dela, e lá tinha muitas crianças da idade dela. Então 

eles ficavam tudo junto naquele grupo de cinco, seis crianças”. 

Ainda hoje, segundo Gisele, a casa fica cheia de crianças jogando bola na 

garagem. Como o outro filho gosta de jogar bola e tem espaço na garagem, as 

crianças vão para lá e Julio está sempre no meio. Gisele diz que as crianças estão 

acostumadas com Julio e vice-versa. “(...) é acho que isso ajuda, porque vê todos 



71 
 
os dias. Tanto que ele sabe o nome das crianças e até das pessoas, dos pais, 

só não fala certo porque ele não sabe falar direito, né?”. 

Intuitivamente, a mãe comprova o estudo de Brunello,  
 

essa aproximação pelo comum (que no caso era o fato de serem crianças 
compartilhando brincadeiras em um espaço público) e não pela deficiência, 
desmistifica as representações sociais em relação à deficiência e possibilita 
uma aproximação verdadeira entre os indivíduos (BRUNELLO, 2004, p.29). 

 

Gisele demonstra satisfação ao falar do filho brincando: “Também que nem 

na escola que ele brinca o recreio inteiro. Eu acho muito bom. Igual ano 

passado que fui no recreio dele o ano inteiro, né. Porque não tinha quem 

cuidasse, então a diretora pedia pra mim ir porque não podia brincar (em 

decorrência da cirurgia do coração). Mas aí, quando foi mais pro fim, eu fui 

liberando assim e... E aí ele foi brincar direitinho”. 

Já ao final da entrevista, Gisele conta que Julio não tem “muito assunto” com 

crianças da idade dele, a não ser se for para jogar bola, brincar de esconde-esconde 

ou pipa. “Eu acho que é mais de uma criança pequena o jeito que ele brinca 

né... De uma criança assim, de cinco anos”. Mas, em seguida, orgulhosa, 

Gisele reforça que Julio aprendeu a empinar pipa. “Ai, sabe empinar 

direitinho, menina! Sabe que o outro (irmão de Julio) ensinou pegar aqui 

naquela coisa, naquele cordão e vai lá pro alto!”.  

De acordo com o relato de Gisele, Julio parece uma criança que tem a 

oportunidade de vivenciar experiências diversificadas, com grupos e pessoas 

diferentes (vizinhos, colegas da escola, da APAE, familiares). Julio brinca o tempo 

todo, seja sozinho ou com outras crianças.  
 

A potência da atividade lúdica como linguagem ultrapassa a sua 
compreensão de ser utilizada como recurso pedagógico ou terapêutico, 
devendo ser compreendida em uma função maior, a de atividade 
significativa e criativa, possibilitando à infância compartilhar afetos, 
linguagem, regras e desejos, possibilitando, enfim, um campo de 
transformação (JURDI, 2004, p.94). 

 

Durante a entrevista de Gisele, não apareceram relatos de preconceito ou 

exclusão. Entretanto, quando questionada sobre situações deste tipo, dizia que 

tentava “não olhar muito para isso”. Também chama a atenção que ela informa 

que Julio nunca apresentou dificuldade com as crianças, mas no PIPA, inicialmente, 
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Julio teve muita dificuldade para compartilhar as brincadeiras, dividir brinquedos e 

instrumentos e respeitar as regras dos jogos.  Entretanto, Gisele não trouxe isso em 

nenhum momento como queixa da escola ou de momentos em que Julio brinca com 

a vizinhança. Entretanto, parece que os parceiros mais frequentes de brincadeira de 

Julio são crianças mais velhas ou mais novas do que ele, o que, talvez, explique, em 

parte, o fato de Julio não apresentar os comportamentos que apresentava no PIPA; 

outro motivo pode ser a convivência, marcante no caso de Julio, com os vizinhos. 

Mas, de qualquer modo, Julio brinca, vivendo experiências diversificadas, 

compartilhadas com os pares e com o pai.  A mãe, em seus relatos, aparece apenas 

como a provedora dos cuidados e organizadora das tarefas diárias; e o contato entre 

mãe e filho não parece se configurar em um momento de encontro que demonstre 

potência de vida. 

 

 

8.2  Rafael 
 

 

8.2.1 Rafael e sua passagem pelo PIPA 
 

Rafael nasceu em 9 de junho de 1997 e foi admitido na APAE de São Paulo 

em 3 de setembro de 2001, passando no Ambulatório em diversas especialidades 

médicas. O diagnóstico fechado na APAE de São Paulo é Deficiência Mental Leve. 

Segundo dados do prontuário, Rafael apresenta atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, dificuldades de aprendizagem e dificuldade de fala.  

Na época em que fez a triagem no PIPA (dezembro/2006), Rafael também 

estava iniciando sua participação no Serviço Especializado de Educação da 

instituição. Rafael foi encaminhado ao PIPA pelo Ambulatório, serviço responsável 

pelos atendimentos clínicos da instituição. No encaminhamento, o relato dizia que 

Rafael “é agitado e apresenta dificuldades em aceitar limites”. Também constava 

que Rafael era extremamente imaturo para a faixa etária e precisava de ajuda para 

as atividades do cotidiano. Sobre a mãe, relatava que esta era receptiva às 

orientações da equipe de saúde. 

Aos nove anos, momento de avaliação inicial do PIPA, Rafael se alimentava 

sozinho, utilizava fralda para dormir e usava a chupeta, necessitando de supervisão 
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para as atividades de higiene. Rafael compreendia ordens simples, mas atendia 

apenas algumas solicitações. Apesar de não falar, comunicava-se gestualmente, 

fazendo-se entender. Participava de jogos simples, manifestando o interesse por 

música, atividades gráficas (gosta de rabiscar) e massa de modelar, mas com 

dificuldade para atenção e concentração. Apresentava sialorréia importante. 

Apesar da agitação, Rafael era uma criança que demonstrava interesse 

pelos objetos, pelos brinquedos e pelo espaço. Demonstrava prazer em atividades 

corporais, interesse por fantasias, atividades gráficas e quebra-cabeça. Imitava a 

terapeuta quando a atividade lhe interessava e interagia com as outras crianças do 

grupo, buscando contato com os colegas.  Apresentava muita dificuldade em aceitar 

regras e limites, com queixas da mãe sobre o comportamento de Rafael, aspectos 

que foram melhorando com os atendimentos, conforme a mãe se sentia mais segura 

e confiante em seguir as orientações da equipe. Um fator que dificultava o processo 

de Rafael eram as faltas constantes por problemas de saúde da mãe (depressão e 

fibromialgia). 

Rafael participava do Atendimento Especial e, posteriormente, passou a 

frequentar a Oficina de Artes Infantil. No atendimento especial era acompanhado por 

psicóloga e estagiária de terapia ocupacional e, na oficina, por estagiária de terapia 

ocupacional e oficineiro. Na época, a pesquisadora supervisionava as estagiárias, 

portanto, conhecia Rafael e a mãe, por ser a terapeuta ocupacional responsável.  

Após o encerramento do PIPA, em dezembro de 2008, Rafael também foi 

desligado, em março de 2009, do Serviço de Apoio Socioeducativo, setor que ficou 

responsável pela demanda da população infantil do PIPA. A mãe solicitou o 

desligamento, pois Rafael estava inserido na rede regular de ensino (escola 

particular) e frequentando o reforço escolar da APAE no Serviço de Apoio à 

Inclusão, mostrando-se satisfeita com estes atendimentos para as atuais 

necessidades do filho. 

  

8.2.2 A história clínica  
 

Rafael, 12 anos e seis meses, mora no Parque Taipas com a mãe que aqui, 

será chamada de Nair, 45 anos, solteira. Nair cursou até o 1º. ano do ensino médio e 

atualmente trabalha como doméstica. Rafael recebe o Benefício de Prestação 
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Continuada da Assistência Social* equivalente a um salário mínimo. A busca por 

atividades para o filho, era a queixa principal da mãe, ao ser encaminhada para o 

PIPA.  

Em relação à gravidez, Nair relatou que não havia sido planejada, mas que 

ela queria muito engravidar: “Assim, meu sonho era ter o Rafael. Eu nunca tive o 

sonho de casar, mas ter o Rafael.... Era ter um menino, né? Então, eu digo que 

era ter o Rafael. Tentei desde os 24 anos, mas quando eu fiz 30, pensei ‘eu 

não vou engravidar mais’ aí, desisti. Desisti não por que eu não queria mais, 

porque eu queria muito, mas se não veio até agora não vai vir mais. Quando 

eu fiz 31 anos, eu engravidei... o maior presente que eu recebi de Deus”. 

Sobre a gestação, a mãe relata que foi tranquila e que fez o pré-natal desde 

o início. Entretanto, Rafael nasceu pós-termo (40 semanas e dois dias), de parto 

cesárea; além disso, mãe já não tinha mais líquido amniótico e Rafael aspirou 

mecônio.  

Segundo Nair, na maternidade, ninguém lhe informou sobre as condições do 

bebê, mas ela acha que houve algum problema, pois na hora do nascimento, Rafael 

não chorou e “nasceu preto”. Mas, ninguém lhe disse nada. 

No pediatra, na consulta de puericultura, Nair foi informada que Rafael tinha 

carne esponjosa e que ele precisava “dormir sentado”, pois tinha apnéia. Assim, 

Nair percorreu muitos médicos em decorrência da situação clínica de Rafael, 

conseguindo tratamento em um grande hospital filantrópico de São Paulo. 

Entretanto, segundo a mãe, apesar de Rafael fazer o tratamento da carne esponjosa 

e também na hematologia (Rafael não atinge a taxa mínima necessária para a 

coagulação do sangue), nunca nenhum profissional a alertou sobre o atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor de Rafael.  

Quando era bebê, foi internado várias vezes por pneumonia; aos três anos, 

fez a cirurgia de adenóide e ouvido, sendo que Rafael teve perda auditiva em um 

dos ouvidos. 

Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, destaca-se que andou aos dois 

anos e sete meses. Em relação à linguagem, aos nove meses, falou “Dida, Dada e 

Zé” (pessoas da família), mas depois parou de falar, utilizando a comunicação 

gestual.   
                                                 
*O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS) é um benefício assegurado por lei, 
pago pelo governo federal para o idoso e pessoa com deficiência. 
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Para Nair, Rafael não apresentava nenhum problema e, segundo ela, “eu 

não conseguia enxergar”. Nem ela, nem os familiares ou os amigos próximos, 

mesmo com o atraso motor. Antes do nascimento de Rafael, Nair já conhecia 

crianças com síndrome de down e com deficiência intelectual, mas não sabia 

exatamente como ou o quê fazer.  

Como Rafael não possuía os traços característicos da síndrome de down, 

Nair não conseguia enxergar a dificuldade que se apresentava. Foi apenas com o 

atraso da marcha que ela começou a ficar desconfiada: “Rafael não andava, 

parecia que o quadril estava atrofiando, e que os ombros estavam ficando 

largos”. Além disso, Rafael “não engatinhava com os joelhos, mas com os pés 

e as mãos”.  

Nair procurou a APAE de São Paulo quando Rafael estava com quatro anos. 

Rafael fez os exames e a notícia sobre a deficiência foi dada por uma médica: “olha, 

o seu filho tem uma doença que não tem cura”.  Para Nair, aquilo “acabou 

comigo, né! Pensa bem, essa não é a maneira de dizer para uma mãe que o 

filho dela é doente”. E Nair continua: “E desde quando deficiência é uma 

doença? Entendeu? Não é uma doença”. 

Segundo a mãe, um mês depois, em consulta com a psicóloga, esta lhe 

explicou que Rafael tinha deficiência mental. “E isso me doía na alma, quando 

falavam: “deficiência mental”. Para Nair, foi muito difícil receber a notícia da 

deficiência da forma como foi dada e, por muitos anos, ela relatou que tinha 

vergonha de contar às pessoas que o filho tinha deficiência intelectual. Até conhecer 

uma professora para quem trabalhou e que lhe ajudou. “(...) ela começou a colocar 

na minha cabeça que meu filho não era doente, que ele só tinha uma 

deficiência. Ela falava ‘seu filho não é doente’. Não era vergonha, mas eu 

tinha receio de ter um filho especial, de falar para as pessoas. Hoje não tenho 

mais”. Nair encontrou nesta mulher o suporte necessário para conseguir lidar com a 

situação e, fortalecida, conseguiu ir em busca daquilo que acreditava ser o melhor 

para Rafael. 

Quanto à família, Nair deu a notícia e ninguém acreditou. “Quando eu disse 

‘o Rafael tem deficiência’ eles disseram: ‘Imagina que o Rafael é deficiente 

mental’. É a chamada ignorância, né? Eu disse: ‘gente, é bom saber que ele 

tem essa deficiência por que tem como trabalhar isso, procurar’. Como você vai 
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procurar alguma coisa sem uma resposta? Sem um diagnóstico? Entendeu?. 

Mas, assim, eu noto que tratam ele diferente, alguns deles. Não saem com 

ele.... mas isso não faz diferença, quem cuida dele sou eu, não preciso de 

ninguém para sair com ele”. Segundo Nair, há preconceito na família em relação 

ao Rafael. Ela percebe que alguns familiares, ainda hoje, o tratam de forma 

diferente. Apesar de dizer que não se importa, Nair parecia ainda sentir a dor que a 

diferença provoca em suas vidas. 

Rafael passava em consultas médicas na APAE de São Paulo, mas não 

participou do serviço de estimulação para crianças. Entretanto, participou do Projeto 

Ação Conjunta (grupo de orientação), mas como Nair precisava trabalhar, optou 

apenas pelos atendimentos clínicos do Ambulatório.  

 

8.2.3 As atividades do cotidiano  
 
Nair relata um dia da semana de Rafael em que ele frequenta a APAE:  

Rafael acorda às quatro horas da manhã e vai direto para o chuveiro, 

sozinho, sem ter que mandar. Toma banho sozinho, mas a mãe faz a supervisão 

final. Também se troca sozinho e depois vai direto para a cozinha. Assiste a 

televisão até a mãe sair do banho. A única coisa que ele não faz é amarrar o tênis. 

Sai de casa às 4:45h e pega quatro ônibus para chegar até a APAE.O reforço 

escolar é das 8:45h até às 9:45h no Serviço de Apoio à Inclusão (SAI). Sai da APAE 

e pega os quatro ônibus novamente, chega em casa, toma banho, almoça e vai para 

a escola. Rafael permanece na escola até as 18:00h. Chega em casa e vai direto 

para o chuveiro e, ao sair, já quer jantar. Em seguida, vai dormir, pois é um dia muito 

cansativo. Isto acontece duas vezes por semana.  

Quando ele não vai para a APAE, pela manhã, ele fica com a avó, porque a 

mãe vai trabalhar. Mesmo assim, Nair deixa tudo preparado e Rafael se arruma 

sozinho para ir para a escola. Além disso, é um dia mais tranquilo e Rafael tem 

tempo para assistir o DVD.  

Segundo Nair, praticamente não há nenhuma atividade que diferencie os 

dias da semana com o fim de semana. Não frequentam igreja, clubes, nem parques. 

Nair alega que não tem tempo e que é no fim-de-semana que consegue colocar o 

serviço da casa em ordem. De vez em quando, visita uma amiga ou outra, mas 
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relata que é muito difícil. Assim, Rafael fica assistindo DVD, rabiscando, montando 

lego. 

Rafael não imita e nem ajuda a mãe nas atividades domésticas. Para Nair, 

ele é “muito preguiçoso”. Mas ele “arruma a cama, às vezes. Às vezes, não é 

sempre não, mas é a única coisa, e quando eu retiro roupas do varal, às vezes 

ele pede para pôr para dentro”. 

Rafael também não costuma arrumar os brinquedos. “Tanto que eu vejo 

assim, se me dá raiva eu falo: ‘você não vai pegar não? Eu vou pegar e é 

daqui para o lixo’. Aí eu jogo fora”. 

Para Takatori (2003), o cotidiano é um espaço e tempo vivido de forma 

singular, muito mais do que uma rotina de horários ou de atividades. Segundo a 

mãe, Rafael gosta muito de comer, por isso, Nair o ensinou a fazer suco, e é um 

momento em que ele se interessa pela atividade e a realiza junto com a mãe. “Eu 

falo assim: ‘Rafael eu vou te ensinar a fazer suco e eu não vou mais fazer 

suco.’ Eu tenho uma jarra e ela vai além da água, além do suco, mas eu faço 

naquela mesma por que eu pego aquele medidor de açúcar e eu ensinei para 

ele que é dois, ele não sabe ler ainda, aí falei assim “é dois”. (...) Ele põe o 

suco, põe a água aí ele pergunta para mim se a água está boa – ‘não, mais um 

pouco’ -  aí ele põe duas medidas de açúcar, mexe. 

Rafael também gosta de comer junto com a mãe, na mesa da cozinha, e é o 

momento em que ficam juntos e que ele não admite que seja na sala, por exemplo. 

Nair percebe o quanto isso é importante para Rafael e para o relacionamento deles; 

assim, procura manter este espaço como um momento de encontro dos dois. 

 
8.2.4 Participação social 

 

Escola 
 
Nair colocou Rafael em uma escola especial próxima do seu bairro. Mas, era 

uma escola que “não tinha regras” e que misturava crianças de todas as idades, o 

que foi lhe deixando insatisfeita ao longo dos anos. Com a certeza de que aquele 

não era o melhor local para a aprendizagem de Rafael, Nair o tirou da escola e 

começou a procurar por outra escola. Quando Rafael estava com oito anos, Nair 
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procurou a APAE para solicitar uma vaga no Serviço Especializado de Educação. 

Neste momento, Nair deixa claro a insatisfação com as escolas e com a própria 

APAE: “E aí um dia eu vim aqui e disse assim “olha o Rafael está sem escola 

faz um ano e eu não vou procurar mais escola. Vocês vão dar um jeito. Eu 

estou cansada, eu não sei pra quê que eu venho aqui há tanto tempo. ‘Eu 

preciso de uma escola para o Rafael.’”. 

Por insistência, Nair acabou conseguindo a vaga e, como estava 

trabalhando, optou pela escola e largou o emprego, vivendo do benefício de 

prestação continuada. 

Dos oito aos onze anos, Rafael frequentou o Serviço Especializado de 

Educação da APAE de São Paulo. Com o fechamento deste serviço, anunciado para 

o final de 2009, Nair relatou que ficou preocupada e que não quis deixar para 

procurar escola na última hora, pois já sabia das dificuldades para encontrar um 

lugar para Rafael. Aí, recomeçou a busca por uma vaga na escola especial.  

Nair voltou à escola especial próximo à sua residência, mas não gostou da 

metodologia do trabalho. Ela conta que nunca pensou em colocar Rafael em escola 

regular, mas, por sugestão de uma mulher para quem trabalhava, acabou 

procurando uma escola particular do bairro. Felizmente, e para sua surpresa, a 

escola o aceitou prontamente, oferecendo um desconto para que Nair pudesse 

mantê-lo estudando, já que ela não tinha condições financeiras.  

Assim, Rafael começou a frequentar o segundo ano, de acordo com a 

indicação da equipe da APAE. Nair relata que no início do ano, ao participar da 

primeira reunião de pais, ficou muito emocionada com o acolhimento da professora e 

dos pais. “Eu fui na primeira reunião de pais, foi tão, assim, emocionante, né? 

Que eu cheguei e falaram assim: ‘olha, a professora falou: vocês já sabem que 

aqui, agora a gente uma criança diferente. Diferente assim, ele é especial, mas 

é igual a todos, é só um modo de dizer diferente’. Mas mães todas já sabiam, 

porque as crianças todas já tinham contado que tinham um amiguinho 

diferente”. 

Esta repercussão, que a presença de Rafael gerou nas outras crianças, 

pareceu afetar também os pais, em suas atitudes em relação à Nair. Segundo ela, 

Rafael foi aceito na escola, tanto pelos profissionais, quanto pelas crianças, mas 
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também pelos pais. Rafael parece se destacar na escola, não pela deficiência que 

marca a diferença, mas por aquilo que humaniza: ele participa, convive, brinca. 

Segundo Brunello,  
 

uma vez que se aceita a contradição ou o confronto com aquilo que parece 
diferente do comum, abre-se um campo de possibilidades para o 
estabelecimento de trocas com o meio social e para uma inserção do 
indivíduo com deficiência como sujeito, ator desse plano social 
(BRUNELLO, 2004, p.29). 

 

A aprendizagem acontece com a possibilidade de conhecer e assim 

respeitar. A professora se mostra empenhada em fazer com que as crianças 

respeitem as necessidades de Rafael; ao mesmo tempo em que entendiam e 

respeitavam a dificuldade dele, acabavam colaborando uns com os outros. “E 

assim, até a professora diz que é assim: ‘Até as crianças fazem menos 

barulho por causa do Rafael’. A professora fala ‘olha, você na podem fazer 

tanto barulho, senão o Rafael fica muito agitado e não aprende’”. 

Nair se mostra satisfeita com a escola, principalmente, porque não 

imaginava Rafael estudando em escola regular. “Não, eu sempre falava assim 

‘escola normal, não! Escola especial!’ Eu falava, e hoje já não, entendeu? Tem 

mãe que fica ‘ah....’ eu digo ‘ah! gente, vocês precisam de uma escola normal, 

né, uma regular’”.  

Ela faz questão de deixar claro que está sempre à procura do melhor para 

Rafael e que isso se traduz em “uma escola que se adapte a ele e ele se adapte 

a escola”.  

 

Outros espaços sociais 
 
Rafael não frequenta outros espaços além da escola e da APAE de São 

Paulo, porque faz todas as atividades de esportes na escola. Além destes espaços, 

os locais onde pode brincar com outras crianças são as casas dos tios e/ou amigas 

da mãe.  

Sobre amigos, Nair relata que Rafael apresenta bom relacionamento com as 

crianças da escola, que eles já aprenderam a lidar com o Rafael, ajudando-o a ir 

para a sala, enfim, em tudo. Mas, na sala de aula, tem duas crianças que Rafael 

parece gostar em especial: Sandro e Alice. 
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Festas e passeios  

 
Em relação às festas de família, Nair conta que Rafael participa de todas, 

principalmente brincando de bola com os primos.  

De acordo com a mãe, hoje, Rafael participa de todos os eventos na escola, 

mas nem sempre foi assim. Ela não deixava Rafael participar dos passeios 

propostos pela APAE. Nair conta sobre o passeio para o Aquário de São Paulo: 

“Ele foi no Aquário, teve isso na APAE, mas eu não confiei em deixá-lo 

ir sem mim..... E lá, ele foi... Eu fui lá falar com a professora, falei com ela 

assim: ‘Olha professora, eu vim aqui conversar com você, porque você é a 

pessoa que está mais próxima de mim. No passeio é você quem vai cuidar do 

Rafael’. Porque tem outra professora na sala, mas é mais com ela que eu falo, 

aí qualquer coisa que tenha, um passeio, eu vou lá falar com a professora 

dele. Marco um horário e vou lá. Aí no Aquário eu fui levar ele... Ah, menina, aí 

eu fiquei com o coração na mão porque ele nunca tinha ido em um passeio sem 

mim”. 

Ela continua dizendo que a professora havia lhe contado que junto com a 

turma do Rafael havia mais uma turma do Jardim, e que estas crianças teriam a 

oportunidade de explorar o contato com os animais. Foi a professora do Jardim que 

conversou com a professora do Rafael, oferecendo-lhe a chance de viver esta 

experiência. Nair mostra a sua satisfação dizendo que “(...) até os outros 

professores sabem o que é melhor para ele... Assim, os menores iam passar a 

mão e para o Rafael seria importante. Cadê que na outra escola eles iam fazer 

um negócio desses?”.   

Em relação à festa junina, Nair relata: 

“Porque assim, aqui na APAE, lógico, vocês fazem o que dá para fazer 

(risos) a festa junina daqui... eu nunca tinha visto, jamais imaginei que o 

Rafael ia dançar igual às outras crianças, juntos, né, dançando de verdade 

assim, de uma certa mão, eu adorava, né. Pra mim era o máximo não estava 

dançando nada, mas pra mim estava ótimo, né (risos). Para a festa junina 

pediram autorização para saber se ele podia dançar  e eu falei que podia (...)  

Aí começa a dança, mas não era dançar junto, era assim, separado, as 

meninas e os meninos dançavam direitinho, passavam entre os outros e 
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trocavam os lados. Menina, quando eu vi o Rafael dançando, eu não acreditei! 

Igualzinho aos meninos!”.  

O fato de Rafael “dançar de verdade” fez com que Nair enxergasse o 

potencial do filho. Um potencial que só pôde ser descoberto com a possibilidade real 

de Rafael participar da atividade e ser exigido como qualquer criança. Nair nunca 

esteve preocupada com a perfeição dos movimentos de Rafael, mas vê-lo 

acompanhar os movimentos junto com as outras crianças lhe deu a chance de rever 

os seus conceitos acerca de Rafael. A criança só se desenvolve se lhe exigem, se 

esperam algo dela. Com a frequencia de Rafael nesta escola, quanto mais ele 

participa, mais ela valoriza o filho e pode investir em seu potencial, tornando-se mais 

segura e também confiando mais em Rafael. 

Segundo Brunello, assim, 
 

através do brincar, a criança com deficiência tem a oportunidade de 
ressignificar sua imagem perante outras crianças e, principalmente, perante 
os adultos, que são os mais fortes agentes da manutenção da representação 
estigmatizante dos indivíduos com deficiência (BRUNELLO, 2001, p.182). 
 

 
8.2.5 Brincar 

 

Quando bebê 
 
Segundo Nair, Rafael era um bebê quietinho, que geralmente não chorava e 

não reclamava de dor. Gostava de bichinhos de pelúcia com chocalho dentro e bola. 

Ao contar a história da infância de Rafael, Nair deixa escapar: “Assim, até os 

quatro anos, o Rafael para mim era bebê, sabe (risos)...”. E continua falando 

que os brinquedos preferidos de Rafael quando bebê (0-2 anos) eram os brinquedos 

sonoros, principalmente uma guitarra. 

Quando maior, Rafael gostava (e gosta até hoje) de pandeiro. Segundo Nair, 

Rafael sempre gostou de música, que também é um interesse da mãe.  “Ah, eu falo 

assim, né, que eu grávida eu nunca liguei para televisão, eu ouvia música e 

quando ele nasceu eu segurava a caixa de som, deixava bem baixinho, 

deixava do lado dele e abaixava, deixava bem baixinho o dia inteiro”. 

 

 



82 
 
Atualmente 
 

Rafael gosta de assistir DVD, principalmente de grupos musicais e também 

da Xuxa. Além disso, gosta também de jogar vídeo-game. Mas, segundo Nair, “ele 

joga vídeo-game, o problema é que meus sobrinhos estão de férias e assim... o 

vídeo-game é do Rafael aí “vamos jogar, vamos jogar” põem as três cadeiras. 

Quando eu estou em casa eu digo “se eu não vir o Rafael jogando eu arranco 

essa porcaria daí e jogo lá embaixo, porque para mim não faz diferença 

nenhuma”. “Não agora é a vez do Ra”. Quando eu não estou em casa eu sei 

que eles descartam o Rafael”. 

Nair demonstra surpresa e satisfação ao dizer que Rafael sabe jogar vídeo-

game, e acredita até que a coordenação motora tenha melhorado por causa disso.  

Rafael também gosta de jogar bola com os primos, mas apenas no quintal, 

momento em que Nair demonstra sua preocupação em deixar Rafael ir para a rua 

sem a presença de um adulto.  

Segundo Nair, Rafael brinca na escola: “Brinca, dizem que ele faz tudo 

que tem direito na escola. Faz natação, faz judô, faz capoeira, aula de 

espanhol, dizem que ele ama a aula de espanhol e eu disse “olha” mas não 

fala nada (risos) ele adora, ele faz tudo, em tudo ele participa.” 

De acordo com Jurdi,  
 

O espaço potencial, portanto, é o espaço que vai se constituindo enquanto 
lugar de uso, de experiência, matriz da criatividade, do brincar e do uso de 
símbolos. É nesse espaço que se experimenta o viver criativo, é o momento 
de viver criativamente. O fazer, nesse sentido, é a possibilidade de um fazer 
criativo, determinante de saúde e amadurecimento, significando a 
manutenção da vida de algo que pertence à experiência infantil: a 
capacidade de criar o mundo (JURDI, 2004, p.93). 

 

Ao questionar Nair sobre o momento em que ela identifica que Rafael está 

realmente brincando e se divertindo, ela relata: “Olha ele assim, ele briga muito 

com meu sobrinho de dois aninhos, leva uns petelecos também (risos) mas só 

nesse que ele bate, acho que é ciúmes do meu irmão. Você vê os dois jogando 

bola no quintal, o outro ainda é pequeno, mas se você ver os dois, você morre 

de rir porque parece que têm a mesma idade, o de dois anos e ele.” 
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Um fato interessante é que Nair identifica a importância da brincadeira para 

o desenvolvimento, pois reconhece o quanto o brincar foi importante para a sua 

infância: 

“Se eu tivesse tempo eu brincaria muito com o Rafael, porque a 

brincadeira faz muita diferença. Eu brinquei muito quando era criança, muito. 

Para o Rafael ajuda muito, muito mesmo”. 

Nair relatou o choque com a notícia da deficiência, mas encontrou pessoas 

que a ajudaram a olhar para Rafael, seu potencial e seus direitos. Ao longo dos 

anos, tem ensaiado e experimentado “soltar” Rafael no mundo: se antes não 

conseguia pensar em deixar Rafael estudar em escola regular, ou mesmo em ir a um 

passeio sem ela, hoje, isso tudo já é possível. Quando encontra pessoas que lhe 

ajudam a se fortalecer, consegue buscar e permitir que Rafael desfrute de novas 

experiências. “A inclusão social deve começar com a aceitação da condição da 

deficiência e não com uma tentativa de normalização” (BRUNELLO, 2004, p.26). E 

deve começar dentro da família. 

 

 

8.3  Melissa 
 
 

8.3.1 Melissa e sua passagem pelo PIPA 
 
Melissa nasceu em 27 de outubro de 1998 e foi admitida na APAE de São 

Paulo em maio de 2006 no PIPA, único serviço do qual Melissa participou na 

instituição. O diagnóstico fechado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo é autismo e deficiência mental não 

especificada. Segundo dados do prontuário, Melissa apresentava, na entrevista de 

admissão, contato empobrecido, dificuldade para respeitar regras e limites, ecolalia, 

perseveração, movimentos estereotipados e atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor. A mãe se mostrou insegura, mas afetiva e interessada. Ela 

apontava, como queixas, a agitação, a ansiedade, as estereotipias, a falta de limites 

e agressividade ─ causa do afastamento de Melissa da escola.  

Inicialmente, no PIPA, Melissa apresentava agressividade e dificuldade para 

aceitar as  propostas de atividades. Durante o período de acompanhamento, foi 
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registrada evolução de Melissa em vários aspectos, como a aceitação e 

compreensão de limites, respeito às regras de convivência, organização, aceitação e 

realização das atividades (gráficas, corporais e simbólicas), interesse, atenção, 

concentração, coordenação motora global, coordenação motora fina. O trabalho 

inicial com Melissa consistiu em atendimento individual, desdobrando-se 

posteriormente em atendimentos em dupla até passar para a oficina de artes em 

grupo. Além disso, Melissa também participou de oficinas de natação, nas quais 

apresentava interesse e demonstrava prazer na atividade. 

Uma das principais questões de Melissa era a agressividade, o que 

claramente dificultava a convivência com os pares. Como Melissa estava fora da 

escola por esta questão, o foco do trabalho com Melissa era favorecer a convivência 

em grupo, para que Melissa pudesse aprender a respeitar os colegas e a equipe do 

serviço. 

Aos poucos, Melissa foi conhecendo a equipe e se sentindo mais confiante 

no espaço, estabelecendo bom contato com os profissionais da equipe (secretária, 

recepcionista, monitora, oficineiros e terapeutas), se esforçando para controlar os 

impulsos, respeitar as pessoas e as regras de convivência. 

No primeiro semestre de 2009, Melissa participou de oficinas para crianças 

no Serviço de Apoio Socioeducativo, com aceitação das propostas e participação 

nas atividades. Mostrava-se envolvida, mas ainda com dificuldade de atenção e 

concentração, necessitando de suporte constante para a realização das atividades. 

Com o encerramento do serviço para as crianças, Melissa foi encaminhada para a 

Secretaria de Saúde, órgão encarregado de garantir assistência para as crianças 

com autismo. 

 

8.3.2  A história clínica 
 
Melissa, 11 anos e seis meses, participou do Atendimento Especial e das 

oficinas culturais e esportivas do PIPA, no período de junho 2006 a dezembro de 

2008. Melissa foi encaminhada para o PIPA pelo Ambulatório da APAE, com a 

queixa de agressividade na escola. Melissa é filha única e mora com os pais em 

Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. O pai trabalha e possui renda de 

aproximadamente dois salários mínimos. Melissa estava com 8 anos quando chegou 

ao PIPA; e estava afastada da escola na qual cursava a 1ª série do ensino 
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fundamental. No texto abaixo, a mãe será chamada de Marina, 37 anos, casada, 

procedente da Bahia há 22 anos. Marina cursou o 1º. ano do ensino médio 

(incompleto) e atualmente não trabalha para poder cuidar de Melissa. 

Segundo Marina, a gravidez foi tranquila, mesmo não sendo planejada. “(...) 

fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que estava grávida e, assim o pai 

também aceitou muito bem. Ficamos felizes. Não estávamos casados, mas 

estávamos morando juntos porque a gente já tinha tudo para casar, só faltava 

sair a papelada. Aí, assim que saiu a papelada nós casamos. (...) Aí ele ficou 

muito feliz que era a primeira filha. Eu também, seria minha primeira filha e 

nós aceitamos muito bem, graças a Deus, e aceitamos até hoje”. 

Marina fez o pré-natal e Melissa nasceu a termo, parto cesárea, pesando 

3.160 quilos, sem intercorrências no parto. “Fiz, fiz pré-natal, tudo o que a mulher 

grávida faz. Acompanhei do começo até... Aí o médico falava assim que ela era 

uma criança normal. Só que eu não achava que ela era normal, porque a gente 

dava brinquedo mas ela não brincava com os brinquedos”. 

Melissa era um bebê agitado, trocava o dia pela noite e chorava muito. De 

acordo com a mãe, ela gostava muito do móbile que ficava pendurado no berço e 

que a fazia dar risada. Para Marina, a filha não gostava muito de ficar no carrinho, 

preferindo ficar no chão brincando. Entretanto, o medo de Marina de que Melissa 

ficasse doente, fazia com que a filha passasse mais tempo na cama. “(...) botava 

umas coisas que ela gostava em cima da cama, aí ela gostava também de 

ficar em cima da cama. Só que na cama ela não tinha muita firmeza de ficar 

sentadinha ali. Então, eu ficava sempre assim ali do lado dela brincando com 

ela em cima da cama, né.” 

De acordo com Marina, sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, Melissa 

sentou sem apoio com um ano e três meses, engatinhou três meses depois, 

começou a andar com três anos e cinco meses. Adquiriu o controle de esfíncter 

aproximadamente aos quatro anos. Com três anos e seis meses, na creche, tirava a 

fralda e passava cocô na parede e jogava nas profissionais.  

 “Aí, depois que ela nasceu, eu achava que ela tinha um pequeno 

problema, só que aí eu comecei a correr atrás desse problema que eu achava.” 

Marina percorreu um longo percurso para descobrir o diagnóstico de Melissa. Mais 

do que isso, precisou enfrentar a descrença e, por vezes, o desrespeito dos diversos 



86 
 
profissionais pelos quais passou, quando afirmava que sua filha tinha algo diferente. 

“E ele até falava que eu é que tava com problema. Aí eu falei ‘mas, doutor, 

quem passa 24 horas com a criança sou eu’”. E o médico tornava a dizer-lhe que 

toda criança era daquele jeito e Marina saía novamente em sua busca.  

A cada médico, a mesma afirmação: ela é uma criança normal. E, assim, ela 

continuava. “Três meses eu percebi, que ela era uma criança assim muito 

grande, muito gordinha, e achava que, ah, sei lá, como mãe de primeira 

viagem a gente é muito besta. Aí eles, os médicos falavam assim “não, mãe, 

isso é coisa de criança normal mesmo”.  

Com um ano, Marina tinha a certeza que havia algum problema com Melissa 

e continuou a procura por médicos que não lhe davam a resposta. “Com um aninho 

eu comecei assim a perceber, não, ter certeza, não é nem perceber, ter certeza 

que ela tinha problema. E eu comecei a procurar médico, médico, médico... O 

médico falava que ela não tinha nada”.  

Segundo Marina, ela percebia algo estranho, pois Melissa tinha medo de 

brinquedos e não aceitava brinquedo nenhum. “E aí eu comecei a achar aquilo 

estranho, né. Aí procurava o médico, o médico falava ‘não, ela não tem nada, 

tem nada, não tem nada’”. 

Além disso, Melissa também chorava muito. “Ela chorava o tempo inteiro, 

de dia e de noite, de dia e de noite, chorava. E a gente percebia que ela não 

estava sentindo dor, nada, porque a gente sempre pegava no lugar e ela não 

reclamava. E, assim, eu achava que ela tinha problema devido ela chorar 

muito. Ela comia bem, mas ela chorava muito, era o tempo inteiro. Ela chorava 

muito. E aquilo foi me angustiando, né. Porque como é que uma criança não 

está doente e chora tanto daquele jeito? Aí, a única solução foi procurar o 

médico. Ela veio andar com três anos e pouco, aí eu achava que é porque ela 

era muito gordinha. (...) e ela tinha muito medo também de sentar, ela quase 

não engatinhava e aí então eu fui, aí eu consegui o médico pra ela no Hospital 

das Clínicas. Aí foi que descobriram que ela tinha esse problema, com cinco 

anos. Nem andava direito, ela andava com muita dificuldade. Com cinco anos. 

Aí, foi que apareceu o laudo dela, que ela tinha um retardo mental e autismo”. 

A angústia e a percepção da mãe sobre o desenvolvimento de Melissa era 

frequentemente desconsiderada pelos médicos; mas, mesmo os sinais clínicos 
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evidentes, como o choro constante e o atraso no desenvolvimento, também não 

eram reconhecidos pelos profissionais ─ que deixavam Marina sem respostas. Foi 

apenas aos cinco anos de Melissa que Marina finalmente foi ouvida. 

 “Pra mim foi um choque. Porque, assim... Nossa, eu ainda, eu 

perguntava para o médico se isso tinha cura, aí ele falava ‘não, isso não tem 

cura, isso pode ser genético, de família’, assim. Aí depois que a gente começou 

a pesquisar né, fiz pesquisa onde que eu nasci para ver se era da minha mãe, 

se era do meu pai. (...)”.  Marina conversou com os familiares e parece que seu 

avô tinha retardo mental (sic).  

Segundo Marina, o marido também ficou em choque. “Porque, nossa, a 

gente vai ter um filho, a gente espera que ele seja uma criança normal como 

outro qualquer, né? Mas, assim, ele aceitou bem, até achei que a gente ia se 

separar, porque eu falei ‘nossa, na família dele não tem isso, né, na minha 

tem, então a gente vai acabar se separando’. (...) mas assim, ele aceitou bem... 

Até hoje ele aceita ela como, nossa, a razão da vida dele”.  

Por mais que descobrir o diagnóstico tenha sido difícil para Marina e seu 

marido, deu-lhes uma direção para onde seguir.  “Agora eu posso dizer que eu 

estou realizada, não, muito, mas, assim, pelo menos agora eu já sei o que ela 

tem, e é uma coisa que é para o resto da vida, né? Então a gente tem que 

aguentar até o último dia dela, ou da mãe ou do pai. Mas é, (a Melissa) é a 

nossa vida, a nossa felicidade”. 

Marina confia muito no psiquiatra que atende Melissa: “Estou nas Clínicas 

até hoje, vou continuar lá até eles me expulsarem de lá. Eu espero que isso 

não aconteça...”. 

Sobre o psiquiatra: “É isso, no começo ela passava com uma psiquiatra. 

Eu brigava muito com ela porque ela dava os remédios, ela não, praticamente 

ela nem olhava, ela mandava os... os... como é que fala, os estagiários dela, é, 

eu acho que é, os estagiários. E eu queria falar com ela, ela mandava os 

funcionários falar comigo. Aí, eu briguei com ela porque eu achei que aquele 

remédio não estava dando certo. Aí ela falou comigo que ia chamar o 

segurança, porque eu era mãe, quem era médica era ela. Mas eu falei ‘então a 

senhora dê um remédio que a menina tome e fique bem’, e ela nem... mal 

olhava, assim, sabe?”. Felizmente, a psiquiatra acabou saindo do hospital e 
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Melissa começou o tratamento médico com o profissional que a acompanha até 

hoje. “E esse psiquiatra é o único até hoje que continua e que dá os remédios, 

assim, que eu acho que é o remédio certo”.  

Marina também procurou diversas instituições em busca de tratamento para 

Melissa, mas encontrou muitas dificuldades. Visitou diversas instituições, mas havia 

o empecilho da distância residência-instituição. Marina conta que levaria Melissa a 

qualquer lugar, mas acredita que Melissa não aguentaria a distância e o número de 

conduções.  

 

8.3.3 As atividades do cotidiano 
 
Atualmente, Melissa não está frequentando a escola; está aguardando uma 

vaga em escola pública após ter acionado a Promotoria do Estado. Portanto, Melissa 

fica em casa com a mãe.  

Marina conta que Melissa acorda muito cedo, às 5:40h, para se despedir do 

pai que sai para trabalhar. Em seguida, come umas bolachinhas e volta a dormir até 

as 7:30h aproximadamente. Toma o café preparado pela mãe e, em seguida, arruma 

a mesa e lava os copos “direitinho”, sem precisar corrigir (mas apenas quando ela 

quer, não é todo dia). Depois disso, Melissa vai brincar com o Barney (um bicho de 

pelúcia) no seu quarto. Como ela não está na escola, a mãe se esforça para 

despertar o interesse de Melissa para outras atividades, mas ela prefere brincar 

sozinha com o Barney.  

Logo pela manhã, Marina costuma pegar uma receita de comida na 

televisão. Foi a única estratégia que funcionou e Melissa interrompe o que está 

fazendo e fica junto com a mãe, rabiscando em seu caderno, como se estivesse 

copiando a receita também. “Eu costumo pegar uma receita todos os dias na 

televisão pra ver se incentivo ela, ‘vamos, Melissa, pegar receita’. Aí ela pega 

um caderno, pega um lápis, aí ela tá lá um quilo de açúcar, farinha, não sei o 

quê, um ovo, forno a duzentos graus, aquela coisa, sabe? A mulher está 

falando ela está copiando, dizendo que ela tá copiando também, mas ela tá ali 

só riscando...”. 

Apesar de Melissa não querer a presença da mãe para brincar no quarto, 

Melissa quer estar perto da mãe na hora de preparar as refeições. “É, e quando eu 
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tô brava com ela que ela faz alguma coisa que me tira do sério mesmo, ela, 

falo pra ela assim ‘você não vai me mandar fazer arroz hoje’, aí não sai da 

cozinha, não sai. Tem hora que eu, ai, tem hora que saio até de mim mesma, 

sabe? Falo assim ‘mas que diacho, não vai me deixar fazer comida, não?’. 

Porque minha cozinha é pequena, se eu vou pra lá ela tá atrás, se eu venho 

pra cá ela tá... (risos) tem hora que eu até tropeço ‘deixa disso, Melissa’, vou 

do lado ela tá na frente, vou pegar [...] ela tá do lado. Então assim, eu tenho 

que passar, eu tenho de deixar, passar nervoso deixar ela fazer, porque se eu 

não deixo ela fazer a raiva dela tá pronta”. 

Com boa vontade, parece que Marina quer ensinar a filha a escrever e a ter 

novos interesses. Mas parece não valorizar as aproximações e o interesse de 

Melissa, geralmente relacionadas à cozinha: pegar a receita, fazer o arroz, lavar a 

salada, atividades que podem ser compartilhadas no dia a dia e, assim, vividas ─ 

não apenas treinadas para desenvolver uma nova habilidade. 

Melissa almoça com a mãe e, ao terminar, já coloca o prato e os talheres na 

pia. Quando ela quer lavar, Marina diz que nem é preciso mandar. Então, vai 

escovar os dentes e, às vezes, pede para a mãe para “descansar um pouquinho”, 

que é um convite para dormir. “Se eu tenho tempo, aí sim, eu deito com ela. Mas 

se eu falo assim ‘não, fia, vai lá e deita sozinha’. Mas, não tem jeito, ela pode 

estar caindo de sono, ela não vai deitar sozinha. Aí, ela vai brincar”. À tarde, 

Melissa não dorme sozinha, mas à noite, após o jantar, ela vai deitar sozinha às 20h. 

Ela dorme cedo, mas o pai chega em casa tarde da noite. Entretanto, ele precisa 

passar no quarto para vê-la. “É, e é assim: se o pai dela chegar e o pai dela não 

for lá no quarto dar benção para ela... Ela, ah, não sei, ela tem aquele negócio 

que o pai tem que acordar e dar a benção para ela”. 

Segundo Marina, “(...) o pai já sabe que essa obrigação ele tem que fazer 

todo dia. Ela vai despedir na porta do elevador, ele tem que dar a benção pra 

ela à noite. E se ele não for, algumas vezes, teve umas vezes aí, uma vez 

aconteceu que ele chegou já era mais de meia-noite, porque ele foi fazer um 

serviço e acabou muito tarde. Ele chegou cansado, né, tomou banho, jantou, 

aliás, nem jantou, foi dormir. Aí ela acordou no meio da noite lá ‘hum, hum, 

hum’ (começa a se balançar e a falar alto). Aí, ele já sabe, né! Levanta e vai lá. 
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Aí depois que ele dá a benção, ‘boa noite, dorme com os anjinhos’, aí, ela, 

pronto... é essa, é a missão dele, não pode deixar de fazer”. 

De acordo com a mãe: “Ela tem os horários dela tudo certinho. Pra 

tomar banho, pra comer, pra, pra tudo, pra tudo”.  

Sobre o fim de semana, Marina relata que não há diferença em relação aos 

outros dias, apenas a presença do pai em casa. Entretanto, ela prefere deixá-lo 

descansar, além disso, Melissa não quer sair com a mãe se o pai estiver em casa. 

“Não, pra mim é tudo igual, infelizmente, porque o pai dela trabalha muito... O 

pai dela tem que, final de semana, assim ele tem que ter um descanso, até 

porque tem dia que ele trabalha até meia-noite, e ele trabalha numa altura, 

então assim, eu procuro não ficar saindo, é... eu procuro deixar ele descansar 

um pouco”.  

 
8.3.4 Participação social 
 
Escola 

 
Quando Melissa era pequena, a mãe precisava trabalhar e, por isso, ficou 

um tempo na escolinha, mas acabou sendo expulsa.  Segundo Marina, “o problema 

é que quando ela estava com quatro anos, ela fazia cocô... e ela, parecia que 

ela já entendia, não sei se ela já entendia ou a noção dela que era muito 

pouquinha, tadinha. E ela pegava o cocô e passava nas paredes. (...) Pegava o 

cocô, passava nas paredes e jogava nas tias”.  

Assim, foi expulsa da escolinha. Para Marina, foi um período de sofrimento e 

angústia. “(...) é sério, essa época, foi a época que eu sofri muito porque eu falei 

‘ai, meu Deus, como é que pode uma criança fazer cocô, tirar o cocô da fralda e 

passar’. Parecia que ela fazia de propósito. Mas a gente via que... a professora 

também entendia que não era porque ela queria”. 

Depois disso, Melissa passou a ficar com a tia, mas o comportamento se 

repetia. “E aí foi que eu tirei da creche e ela ficava com minha irmã. Chegava 

visita na minha casa, passava vergonha, porque ela fazia cocô, aí ela já não 

estava mais de fralda (...). Então, ela fazia cocô e ela passava nas pessoas. 

Parece brincadeira... acho que essa parte eu não contei pra você”. “É muito 
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desagradável contar, mas ela passava cocô. (...)”.  Aqui, Marina se refere ao fato 

de nunca ter me contado este episódio na época em que eu fazia o 

acompanhamento no PIPA. Marina se mostrou envergonhada, mas conseguiu contar 

durante a entrevista.  

Para matricular Melissa na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), 

Marina conta que não foi difícil, pois o marido conseguiu a vaga por meio da 

subprefeitura. Mas a relação inicial com a professora foi difícil. No primeiro ano da 

EMEI, Melissa estava com seis anos. “Então, assim, ela pegou uma professora 

que, não é dizendo que a professora era ruim, mas a professora não dava 

atenção, pra ela que tinha um problema, né. Toda vez ela me chamava lá, me 

falava um monte de coisas, que a Melissa não estava assim, não estava assim 

tendo um comportamento de criança que estava na fase de escola. E aí foi que 

a gente começou assim, aí a diretora me chamou pra conversar, que eu tinha 

que procurar uma escola especial pra ela, que ela não ia se adaptar a escola 

nenhuma. (...)”. 

Marina começou a procurar uma escola especial, mas não conseguia achar 

nenhuma próximo da sua casa. Entretanto, Melissa mudou de professora e aí, as 

coisas começaram a melhorar. “Aí, quando ela mudou de professora, a situação 

melhorou porque essa professora, ela pegou pesado, assim, em termos de 

explicar. A professora deixava as outras crianças pra tomar conta dela. Aí ela 

aprendeu comer, ela aprendeu ir no banheiro sozinha, sem ajuda de ninguém. 

Tanto que quando ela ia no banheiro, ela fazia xixi ou cocô, ah, metia a mão 

no vaso, ela pegava. Ela pegava, passava na parede e aí a professora 

começou a acompanhar ela. A professora acompanhava ela mas deixava ela 

fazer sozinha. Quando ela ia pra pegar, a professora já gritava ela, não podia 

fazer aquilo. Aí foi que dessa época que ela mudou de professora que ela 

melhorou. Era a professora Solange, que até hoje ela não esquece essa 

professora. Era a paixão dela. E ela melhorou muito. Aprendeu a comer com 

essa professora. Comer sozinha, porque ela queria comer com a mão. A 

professora ensinou ela a comer. Ensinou ela a ter contato com as outras 

crianças, ensinou ela a ir pra fila porque ela queria ser a primeira a ir pra fila 

(risos) porque a pressa era tão grande pra comer (risos), que ela queria ser a 

primeira, a professora botava ela pra ser a última porque, até ela entender que 
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tinha que acompanhar as outras crianças, aí foi que ela melhorou muito 

quando ela foi com essa professora.”.  

Segundo Winnicott, “A característica especial desse lugar em que a 

brincadeira e a experiência cultural têm uma posição está em que ele depende, para 

sua existência, de experiências do viver, não de tendências herdadas” (WINNICOT, 

1975, p.150). Fica evidente que Melissa precisava de alguém que olhasse para suas 

necessidades e se adaptasse ativamente. Podemos dizer que a professora forneceu 

o ambiente suficientemente bom que Melissa necessitava naquele momento. 

Melissa estudou com esta professora por aproximadamente dois anos e foi ela que 

possibilitou a Marina descobrir o potencial da filha. 

De acordo com a mãe, quando tinha festa junina e passeios, ela não queria 

deixar a filha participar. “Porque eu achava que ela não ia fazer nada ali, que 

interessasse ninguém. Aí tanto que a professora falou assim ‘eu vou mostrar a 

você que ela tem capacidade de aprender, vou mostrar’. Tanto que quando 

teve essa festinha, teve a primeira festinha aí ela participou, mas ela não... 

praticamente ela não dançou. Mas a segunda festinha que teve eu deixei ela 

participar. Ela fez uma coisa mais linda do mundo, foi noivinha da escola. (...) 

Primeiro ano ela foi noivinha, segundo ano ela foi noivinha, terceiro ano ela fez 

uma apresentação que até hoje quando eu vejo eu choro. Porque ela cantou 

aquela música (...) ‘Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão’, nossa, 

aquilo lá eu fiquei assim, eu chorava mais que uma besta. E ela fez a coisa 

mais linda, assim, ó, até hoje eu vejo, assim em casa, nossa... eu lembro. E 

essa professora fez de tudo com que ela se tornasse assim”.  

Para Brunello, a escola é o local privilegiado de inclusão social que é próprio 

da infância, “de encontro com o outro, de aprendizado, comunicação, 

reconhecimento das regras e normas sociais, diferentes daquelas aprendidas na 

família” (BRUNELLO, 2007, p.310). 

Por causa da idade, Melissa precisou sair da EMEI e foi matriculada em uma 

escola do Estado, próximo da residência, onde permaneceu por aproximadamente 

seis meses, pois Melissa ficou na classe de uma professora que já a conhecia da 

outra escola, pois substituía a professora Solange, quando esta faltava. “E essa 

professora ela assim, ela não sei se ela não tinha paciência, se ela não sabia 

lidar com criança assim. A Melissa ia pra escola e ficava jogada lá no pátio. 
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Ficava jogada e eu peguei, foi na época que eu comecei a ficar [...] e olha que 

ela entrava uma hora da tarde, tinha que sair correndo duas horas da tarde 

pra ir pegar ela porque ela falava assim ‘a Melissa tem que sair mais cedo’. E 

uma escola que começa de uma até as quatro, até as cinco e meia, pra criança 

sair às 14 horas, que que ela ia aprender? (...) no fim da história acabei 

tirando porque eu achei que aquilo ali não ia dar certo, que a escola era muito 

grande, e ela tava praticamente jogada na escola; e todo mundo falava 

assim... (...) Eu deixava ela na porta, dentro da sala; quando eu virava as 

costas, e eu ficava olhando de lá, aí ela saía assim, ela não tava nem aí, ela 

fechava até a porta. Fechava a porta, as meninas da limpeza lá que falava 

pra mim ‘ó, toma cuidado, que um dia você vai pegar sua filha aqui toda 

machucada’. Porque na escola tem tudo isso, né. A molecada gosta de 

aproveitar...”. Além do receio pela integridade de Melissa por ficar sozinha no 

páteo, Marina não fala aqui apenas de uma situação de exclusão, mas, antes de 

mais nada, de desrespeito com a criança. Fica evidente a dificuldade da professora 

em lidar com a situação, culpando Melissa e responsabilizando a mãe ao tentar 

achar formas para justificar a saída da menina da escola. 

“Então, é como eu estou falando pra você, essa professora ela não 

dava atenção pra Melissa porque ela já conhecia a Melissa desde a EMEI. 

Então ela falava ‘um a mais pra mim, um a menos, pra mim não vai fazer 

muita diferença’. Então, aí ela começou, todo dia ela me chamava na escola 

pra conversar e tudo, aí eu falei pra ela ‘ó, a minha filha vem pra escola é pra 

estudar, mesmo que ela não aprende’. Ela ainda falou assim ‘mas a senhora é 

obrigada a ficar aqui com ela’. Eu falei ‘mas, como que eu sou obrigada?’. Na 

época eu estava fazendo uns bicos... Aí, ela falou que eu tinha que ficar com a 

Melissa dentro da sala, até a hora que ela saísse. Eu falei ‘não, não tem 

condições isso’. E hoje se eu falo isso nas escolas ninguém pega ela. Aí foi que 

o pai dela falou ‘não, como é que vai deixar a menina assim desse jeito jogada 

na escola’. E na escola, ela ficava no pátio, e o pátio era muito grande, o sol 

peneirando e ela lá fora. Ela tem aquela mania de ficar sentada ali acuadinha 

brincando e elas passavam lá e elas não tavam nem aí. Conversei com a 

diretora, a diretora não tomou providência, ninguém tomou providência”.  
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Nas diversas histórias de inserção escolar de crianças com deficiência 
mental, há o relato de desencontros, de preconceitos e de expectativas que 
não se cumprem. A possibilidade de uma ação criativa, de uma busca pelo 
saber, do desejo de conhecer, acaba sendo boicotada pela escola, 
transformando o ingresso escolar, em muitos casos, em um processo 
traumático e descontínuo. A culpa pelo fracasso, ou pela inadaptação, recai 
sobre o aluno e, poucas vezes, são pensadas como uma problemática 
produzida na relação com a instituição (JURDI, 2004, p.60). 

 

A sensação de impotência e de desrespeito continuava incomodando 

Marina, que foi chamada para responder sobre uma reclamação da professora 

relativas às faltas de Melissa, apesar dos atestados médicos. “Aí foi, ela veio falar 

pra mim que a Melissa estava faltando muito, que a criança não podia faltar 

daquele jeito, que estava prejudicando as outras, as outras crianças. E eu 

falei ‘mas a Melissa vem pra escola, vocês não deixam ela nem dentro da 

sala, ninguém nem toma providências’”. Assim, a escola, ao não dar conta da 

situação, não assume o seu papel e sua responsabilidade e entra num movimento 

de culpabilização da criança e da família.  

Além disso, a professora também queria um atestado do psiquiatra dizendo 

que Melissa poderia ficar na escola e que não representava perigo para as outras 

crianças. Entretanto, o psiquiatra alegou que não poderia fazer isso, afinal, Marina já 

possuía todos os laudos necessários.  

Mais um fator contribuiu para Marina tirá-la da escola: Melissa também 

apresentava problemas no transporte que a prefeitura disponibilizava para levar as 

crianças. Ela não queria ficar com as crianças e brigava com todas elas; como 

alternativa, a colocaram no banco da frente, mas Melissa não ficava sentada e 

queria abrir a porta.  

Nas duas situações acima, fica evidente o medo de Marina em relação à 

agressividade de Melissa. Mas, o principal episódio que contribuiu para a retirada da 

filha da escola foi quando Melissa quase furou uma criança com um lápis. “É, mais 

foi por causa disso, desse negócio do lápis. Porque eu falei ‘vai e se dá um 

birigote, fura o olho de uma criança’ (...) ela era muito agressiva, quando ela 

dava aquele “piti” dela ali que ela tivesse alguma coisa na mão ela queria 

jogar. Hoje não, porque ela não está mais com essa agressividade, acho que é 

porque ela também via as outras crianças fazer isso, né? Então, ela queria 

furar com a ponta do lápis, o que ela tivesse na mão ela jogava. Hoje não 
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mais, ela não faz mais isso. Minha preocupação foi, mas, eu tirei mais por 

causa disso aí”.  

Assim, insatisfeita, Marina foi procurar uma escola particular. Mais uma vez, 

ela foi à procura de um espaço para Melissa. “Foi fácil, não. Eu corri atrás de três 

escolas particulares pra ela. Aí, as professoras falavam assim ‘ah, a gente vai, 

a gente vai estudar o caso dela’, e ficava naquele estudar, sabe...”.  
 

se por outro lado, a escola puder ser definida como lugar da recuperação da 
aliança entre a particularidade e a genericidade, como quer Agnes Heller 
(1972), se puder ser um lugar de abertura para o sujeito, lugar de 
transformação e eliminação das desigualdades, lugar de exercício da 
diferença, então não haverá mais crianças com necessidades especiais. 
Todas elas portarão necessidades especiais e todo educador será um 
educador especializado (KUPFER, 2000, p.92). 

  

A escola tem este papel, de ser o espaço da criança para aprender, brincar e 

ter amigos. O lugar que lhe é de direito, mas que ainda é negado. 

Finalmente, no início de 2007, Melissa foi inserida em escola particular, não 

apresentando queixas importantes sobre comportamento e convivência por parte da 

família ou da escola durante o ano. Neste sentido, a escola mostrou-se continente 

com Melissa. Por mais que se colocassem como “leigos” em relação à deficiência, 

estavam dispostos a dar uma oportunidade para a menina.  

Assim, a escola, ao acolher Melissa deu segurança à mãe, que intermediava 

a relação do PIPA com a escola: ela trazia as dúvidas da escola, solicitação de 

relatórios, mas também opinava sobre a postura da professora e, assim, ajudava a 

construir o espaço para que Melissa pudesse estar. O relatório da última professora 

de Melissa, em 18 de agosto de 2008, dizia que ela cursava a série Inicial (1º. Ano) 

pela segunda vez consecutiva. Segundo a professora, “no início, o convívio social 

com outras pessoas, principalmente com as crianças, era bastante difícil – em 

função de suas atitudes agressivas. Atualmente, Melissa já participa e convive com 

mais facilidade com todos da escola”. Segundo a professora, Melissa reconhecia “as 

letras do alfabeto, os números de zero a dez, as formas geométricas, cores 

primárias e consegue diferenciar os animais, seus habitats naturais e características 

próprias”.  

Melissa também apresentou dificuldades com as outras crianças, mas a 

professora fez os re-arranjos necessários para que Melissa permanecesse na 

escola. “Aí, depois ela até colocou essa menina numa outra sala pra não brigar 
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muito, porque elas duas era igual gato e rato. Não podia se ver que ela queria 

pegar a menina. Aí a professora transferiu ela pra outra sala. Aí depois 

também não deu mais problema, não. Ela ficou super bem, tranquila”.  

De acordo com a mãe, durante o recreio, a preferência de Melissa era ficar 

sozinha ou com a companhia de adultos.  “(...) na hora do intervalo dela ela não 

queria ir brincar, queria participar da cozinha com a tia Regiane, porque, 

porque a tia Regiane dava alguma coisa pra beliscar, né, e pronto. Ela ficou 

muito empolgada com essa tia Regiane... Então, ela gostava muito de brincar 

na escola com arroz, feijão, ela aprendeu assim esse negócio de arroz feijão 

na escola. Porque a tia Regiane não podia dar atenção porque tava fazendo 

comida, estava fazendo lanche pras crianças, e então não podia deixar ela na 

cozinha. Pegava um pouco de arroz, um pouco de feijão, dava pra ela, ela 

sentava assim, do lado assim, tinha a brinquedoteca né, e tinha uma salinha, 

assim, um espaçozinho pras crianças brincar. Então, ela brincava muito ali 

com arroz, feijão”. 

De acordo com Winnicott (1975), no início de vida da criança é necessário 

que haja proteção do relacionamento mãe-bebê e pai-bebê, a fim de que o espaço 

potencial seja criado. Também é necessário que as pessoas que cuidam da criança 

sejam capazes de colocá-las em contato com a herança cultural, respeitando a 

capacidade, a idade emocional e a fase do desenvolvimento. Por último, é 

importante que o espaço potencial, cuja confiança é a base fundamental, seja 

entendido como variável de indivíduo para indivíduo. Assim, o papel da professora é 

apresentar o mundo à criança, respeitando o seu ritmo e adaptando-se às suas 

necessidades. Só assim, será possível, à criança, aprender.  

Apesar de Melissa ter encontrado um espaço para estar, no final de 2008, 

por dificuldades financeiras, a mãe não pôde renovar a matrícula. Assim, depois de 

buscar uma escola acionando a Promotoria do Estado, Melissa passou a frequentar 

uma escola regular, com muita dificuldade para aprendizagem e convivência. Mais 

uma vez, Marina viu sua filha frente às situações de desrespeito e exclusão. 

Marina acredita que a escola é fundamental para o desenvolvimento de 

Melissa. Inclusive, relaciona o fato da filha preferir cada vez mais ficar em casa, com 

a saída da escola. “(...) porque assim a Melissa depois que ela parou de ir pra 

escola, ela tá muito, assim, muito prisioneira. Você chama pra passear ela não 
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quer, você chama ela pra ir no mercado ela não quer. Sábado mesmo meu 

marido falou ‘ah, vamos...’, sábado não, domingo, ‘vamos no extra’. Aí pronto, 

ela começou a gritar, que ela não ia no mercado, porque ela não quer ir, que 

não sei o que, e pra ela sair de casa a gente tem que prometer mundo e os 

fundos porque ela vai gritando, ela vai chega lá, se ela for contra a vontade 

dela, é melhor não levar, porque aí ela vai armar o barraco lá”. 

Marina parece ter a expectativa de que Melissa seja alfabetizada. Tenta de 

todas as formas ensiná-la, mas a filha recusa as atividades com a mãe. “Risca, 

risca do jeito dela lá. Então, eu tô tentando ver assim, se ela consegue fazer 

as letras dela. Mas o “H” ela faz bonitinho, o “H”, mas no “U”, no “U” que ela 

faz em cima da linha. Ela faz ali de qualquer jeito pra cima, meio, lado do 

caderno, não quer saber. Comprei até aqui na APAE mesmo aqueles caderno 

de caligrafia pra mim tentar ensinar ela, mas não tem acordo. Não tem jeito; 

ela gosta, o negócio dela é só ela”.  

 
Outros espaços sociais 

 
Atualmente, além da escola, Melissa fica em casa com a mãe. O único lugar 

em que está inserida é na APAE de São Paulo. Marina identifica o PIPA como um 

dos espaços para onde Melissa gostava de ir, onde Melissa podia brincar.  “Agora, 

fala “vamos para o PIPA”, hum, ela sai, sai rasgando, sabe, sai até sem 

comer. A felicidade dela é esse PIPA. (...) eu acho que ela brinca porque esse 

dia é especial pra ela. (...) aí quando acorda ela fala assim “hoje nós vamos 

pro PIPA, né?”, aí eu falo “é, hoje que é dia da gente ir pro PIPA”. Talvez, este 

seja um dos poucos espaços que Melissa conquistou e onde ela pode ser aceita 

como ela é. É evidente o esforço que ela faz para controlar sua agressividade e 

aceitar os limites e as regras de convivência.  

Para a mãe, Melissa não tem amigos na escola e nem no prédio. “Ai, eu 

costumo dizer que não... vou ser sincera... A Melissa praticamente não tem. 

Quando ela estava na EMEI, ela tinha as coleguinhas dela, gostavam muito 

dela”.  

Sobre algumas meninas que moram no mesmo prédio de Marina, ela 

acredita que elas até gostam de Melissa, mas que a expectativa delas é que Melissa 
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brinque como elas e, para Marina, a filha não vai conseguir brincar de pular corda, 

amarelinha. Outra situação, também no prédio, é que algumas crianças dão risada 

de Melissa e que ela percebe e fica brava.  “É, ela fica brava, principalmente se 

ficar olhando pra ela. ‘Que você tá me olhando?’, ela já começa a reclamar”.  

Com relação aos primos de Marina, Melissa não tem bom relacionamento 

com eles. Acredita que “essas crianças não, nem tem muita paciência com ela, 

porque ela quer ficar assim sempre sozinha, que as crianças já entendem que 

o mundo dela é diferente delas, né”. 

Marina é católica, gosta de ir à igreja e já tentou levar Melissa algumas 

vezes, mas ela não consegue manter a atenção. “É, eu estava indo acender vela 

na igreja, mas até parei de levar porque chega lá ela não quer se concentrar, 

ela fica falando, e as pessoas ficam olhando daquela forma assim ‘nem 

assiste a missa e nem deixa ninguém assistir’, aí eu parei de levar ela na 

missa”. Assim, aos poucos, Marina também vai se afastando do convívio social, das 

atividades que gosta e que lhe dão prazer. 

Para a mãe, Melissa nunca gostou de estar junto com outras crianças, 

preferindo sempre brincar sozinha ou então com adultos. “Ela nunca gostou de 

criança perto dela, não. Nunca gostou de criança porque ela brigava, ela 

cuspia, ela mordia, ela batia na criança, ela queria o mundo só pra ela, ela 

queria ficar num canto assim só ela sozinha. Mais ninguém”.  

Ao final da entrevista, Marina se lembrou de uma colega sua que tem uma 

filha com a qual Melissa apresenta bom relacionamento. A menina tem seis anos e 

Melissa gosta de brincar com ela, mas apenas com ela. Se houver outras crianças, 

Melissa desiste. Segundo Marina, com esta menina, que consegue respeitar e 

aceitar o jeito de Melissa, ela consegue se concentrar e brincar junto de boneca. Em 

alguns raros momentos, as mães conseguem se organizar para que as meninas se 

encontrem e assim possam brincar. 

 
Festas e passeios 

 
Em relação às festas de família e de amigos do casal, Marina relata que 

estas não são muito frequentes, mas quando são convidados, eles levam Melissa. 

“A gente costuma levar ela em festinha, sim. (...) Ela brinca, ela gosta de ficar 
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dançando, mas assim, o dançando dela é que o grupo tá lá dançando e ela tá 

cá sozinha”. Melissa gosta de ir ao sítio do tio, onde tem a rede. Mas, apesar das 

outras crianças e dos animais (galinha, pato, cavalo, etc.), Melissa prefere ficar 

sozinha na rede.  

Marina conta de algumas tentativas frustradas para levar Melissa ao parque. 

Em uma delas, tinha programado de ir com uma amiga e em outra era um passeio 

de Melissa com os pais. “A gente tava programando pra ir, mas aí amanheceu 

aquele tempo de chuva, assim garoando, a gente falou assim ‘não, não dá pra 

ir não porque, sair de dentro de casa assim não dá’”.  

De acordo com a mãe, Melissa quer ir ao Parque do Ibirapuera, porque é um 

lugar que ela sempre vê quando vem para o PIPA: “Mas nunca, a gente nunca 

veio no Ibirapuera, estou programando um dia pra trazer ela aí. Ela gosta 

assim, de ambiente aberto, assim que ela fica à vontade. Lugar fechado não é 

com ela, não”. Apesar de estar claro que Melissa gosta de parques e atividades ao 

ar livre, Marina não consegue levá-la passear: há sempre um impedimento (chuva) 

ou um próximo dia. 

Segundo Brunello,  
 

Muitas vezes, as atividades e as relações dessas famílias estão tão 
cristalizadas e determinadas pelos preconceitos da sociedade, que se torna 
difícil propor mudanças reais em relação à forma de organização do 
cotidiano. São casos em que a deficiência passa a ocupar o lugar do 
significado no núcleo familiar e não o indivíduo (BRUNELLO, 2007, p.313). 

 

Quando Marina relata que Melissa não tem amigos e também sobre as 

tentativas de passeios frustradas, observamos que elas se encontram aprisionadas 

num cotidiano cristalizado, no qual cada vez mais não só Melissa, mas toda a 

família, acaba se isolando. É a condição da deficiência que passa a ser a criança. 
 

Diante dos dados (especialmente os referidos às queixas) e dos relatos que 
obtemos das famílias e das crianças, nos defrontamos com histórias que 
falam sobre as dificuldades de estar e pertencer a um social mais ampliado, 
gerando processos de marginalização e exclusão social. Atividades como 
ingressar em uma escola, conviver com outras crianças, compartilhar 
brincadeiras, participar de atividades externas a casa ou mesmo das 
domésticas são pouco freqüentes em seus cotidianos (BRUNELLO, et al, 
2007, p.5). 
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8.3.5 Brincar 

 
Quando bebê  

 

Melissa gostava de brincar na banheira. “Aí, eu colocava ela na banheira 

e colocava um monte de patinho (risos) patinho, aqueles negocinho, sapinho 

(...)” Segundo Marina, a filha gostava muito de brincar com água. “Ela gostava de 

brincar com água que era uma beleza, e outra coisa também que ela sempre 

gostou e até hoje ela não esquece, qualquer lugar que ela vai é brincar na 

rede. Você pode dar... montar um parque de coisas pra ela brincar, a diversão 

dela é uma rede”. 

 

Atualmente 
 
Ao entrar no PIPA, aos oito anos, os brinquedos preferidos de Melissa eram 

os brinquedos sonoros e instrumentos musicais. Além disso, gostava de brincar de 

casinha (fazer comidinha, lavar louça, fazer a boneca dormir). Melissa brincava com 

as terapeutas e estagiárias, entretanto, apresentava muita dificuldade para brincar 

com outras crianças, principalmente se estas não seguissem a sua sequência de 

brincadeiras. 

Melissa ainda gosta muito de brincar na rede: “(...) rede de pano, que você 

estira de lá pra cá. Então, ela gosta muito de brincar na rede. Quando a gente fala 

assim “vamos no sítio do vô”, que é o meu tio, aí, ela deixa a criançada quebrar 

a casa mas o negócio dela é rede, ninguém pode... meu tio, tanto que meu tio 

comprou quatro redes, que ele tem duas netas, então quando ela vai uma é só 

pra ela”. 

A mãe também identifica que, no parquinho, Melissa gosta do gira-gira. “(...) 

você leva ela no parque pra ela brincar não tem outra coisa pra ela brincar a 

não ser aquele negócio de gira-gira. Nossa, o gira-gira é a felicidade dela. São 

duas coisas que são a paixão dela, esse gira-gira e essa rede”.  

Em casa, Melissa gosta de brincar com o Barney (um boneco de pelúcia). 

Melissa brinca com ele de casinha e conversa o tempo todo. Segundo a mãe, ela é 
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apaixonada pelo Barney e quer comprar todos os produtos que tenham sua foto 

estampada, desde DVD até toalha, lençol, escova, etc. 

A mãe afirma que, em casa, Melissa gosta de brincar sozinha. Se ela entra 

no quarto, Melissa quer que ela saia para conversar com o boneco. “Aí o Barney 

fala assim, ah, aquelas conversinhas besta lá, aí ela fica ‘ah, Barney, tá bom 

titia, a gente já vai, titia’ com o Barney lá. Ai, meu Deus... Aí eu fico pensando 

‘meu Deus, que que tem na cabeça dela?’ (...)”. 

Marina identifica que há momentos em que Melissa está brincando porque 

está envolvida e demonstra prazer. Entretanto, também consegue diferenciar que, 

em outros momentos, apesar de Melissa estar com brinquedos, ela não está 

brincando, mas apenas manipulando os objetos. Ao ser questionada, mesmo com 

dificuldade inicial na explicação, consegue dizer: 

“É porque assim, primeiro porque eu acho que ela tá assim com prazer 

de brincar. Ela se sente, a maior felicidade dela é ela falar assim ‘eu quero 

brincar’, e deixar ela brincar. Aí eu sei que ela está feliz brincando. Porque se 

eu falar ‘não, não dá pra brincar’, aí pronto, aquilo ali parece que pra ela 

acabou, não tem mais outra coisa a não ser aquela hora que ela falou que ela 

quer brincar. Aquilo ali se eu falar ‘não dá pra brincar agora’, eu acho que 

acaba a felicidade dela. Eu não sei se eu to explicando direito, mas eu acho 

que pra ela, ela falar que ela quer brincar, porque quando ela era menorzinha, 

eu não acho, acho que ela não sabia brincar direito. E eu acho que o que ela 

não sabia brincar quando ela tinha assim, três, quatro anos, eu acho que ela 

tá tendo agora essa fase de bebê. Tanto que, assim, se ela vai no mercado ela 

vê uma fralda ela quer pegar pra por na boneca. Eu falo ‘não, boneca não 

precisa usar fralda, ela usa calcinha’. Aí ela chega em casa já pega a calcinha 

pra por na boneca. Então, ela acha que... aquele momento dela que ela quer 

brincar...”. 

Ela continua: “Tem, tem momento que ela tá só, só com aquilo na mão, 

assim, não sei, não tá brincando, só tá segurando, não tá, assim, tá viajando. 

Parece que a mente dela não tá ali”.  Este é um dos momentos em que Melissa 

nem a percebe no quarto, segundo Marina.  “Aí, tem hora que é quando ela tá 

bem envolvida porque às vezes ela costuma pegar uma colherzinha, pôr uma 

dentro da outra e ficar assim. Aí aquilo ali eu vejo que ela não tá brincando, tá 
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viajando mas tá com aquele negócio balançando o tempo inteiro que não tá... e 

se chama a atenção dela ela fica nervosa. Tem momento assim que eu acho 

que, não sei, parece que falta...”.  

Segundo a mãe, para Melissa, a manipulação dos objetos é mais frequente 

do que a brincadeira. “Esses movimentos que eu falo pra você. E, nossa, ela 

gesticula muito com esse negócio assim, que tem hora que eu menos percebo 

assim dá aquele nervoso, que me dá vontade de chegar, arrancar tudo que 

tem no quarto e jogar no lixo. Principalmente aqueles brinquedo que ela tem 

ali, fica tipo uma chave, quando você põe uma chave fica assim, fica girando? 

É, aquilo ali parece que ela tem um prazer enorme de fazer aquilo, e aquilo me 

irrita que é uma beleza”. 

Nas palavras de Marina, quando Melissa está brincando, ela está brincando 

mesmo: “é, aí ela tá brincando e não pode e geralmente, não quero 

atrapalhar”. Aqui, Marina consegue identificar a diferença entre a brincadeira e a 

manipulação de objetos, tanto que relaciona a felicidade de Melissa (e dela também) 

em relação ao brincar, e o seu nervoso sobre a manipulação do objeto. 

Quando Marina é questionada sobre a brincadeira na vida de Melissa, ela 

relaciona o brincar com a infância; associa o fato de Melissa ser, agora, uma 

mocinha (em decorrência da menstruação) com uma outra fase de vida, em que ela 

não deveria gostar tanto de brincar da forma como brinca.  “Ah, porque assim, eu 

tratava ela como uma criança, assim, até o momento que não descia (a 

menstruação) pra ela, né. Aí depois que começou descer, eu falei assim ‘essa 

fase de criança, brincar, assim, eu acho, eu pensava comigo, já acabou, né’. 

Ela tinha que brincar até os onze anos já que os onze anos já tá descendo pra 

ela, eu tô achando que ela está na fase de, não de brincar da forma como ela 

brinca, brinca, quer dizer, brincadeira saudável, assim, comprou um negócio 

de amarelinha ela reclamou, não consegue pular com um pé só (risos) tinha 

até aqui na natação aquela amarelinha no chão, as meninas brincavam e 

tudo, queria brincar com ela, ela sai correndo, ela não sabe sair pulando, ela 

quer sair correndo, pular corda também, ela não, essas coisas que até os 

quinze anos você brinca, né. Então, essas coisa ela não se interessa muito 

não, o negócio dela é...(...) É, só... Coisas de bebê. Ai, meu Deus do céu, Jesus. 
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(...) Ah, eu fico triste, né, mas eu me conformo, né, porque eu sei que ela vai ser 

bebê, eu acho, né, que ela vai ser bebê pro resto da vida (...)”. 

Em relação a brincadeiras com os pais, Marina identifica que Melissa gosta 

que o pai a beije e passe a barba na barriga. Já com a mãe, é brincar de roda 

(Ciranda, Cirandinha) uma atividade que Melissa gosta de fazer apenas com a mãe. 

“Aí, é a brincadeira que é a única brincadeira que eu chamo a atenção dela”. 

Além disso, tem uma música do CD do Barney que Melissa gosta. “(...) ele 

canta a música e ele fala assim, ai meu Deus, como é o nome da música? ‘um 

forte abraço, não sei o quê’, aí ela vem e me abraça...”. 

Geralmente, a mãe é a pessoa que está sempre com a criança, seja 

realizando as atividades de cuidado, seja brincando. A intervenção faz-se no sentido 

de ampliar as vivências da criança, a partir do referencial winnicottiano, entendendo 

o brincar, não no sentido de treino, mas possibilitando um viver criativo, 

contextualizado na cultura e que favoreça o desenvolvimento da criança. Não se 

trata de “ensinar” a criança como se brinca, mas “brincar junto”. A brincadeira é da 

criança e o adulto é um parceiro. Marina não consegue brincar com a filha. Assume 

o papel de quem quer ensinar e deseja que Melissa assuma o papel de aprendiz.  

 
Agressividade 

 

A agressividade realmente é um dos aspectos que dificulta a convivência de 

Melissa com outras crianças ─ e muitas vezes até com a mãe.  Segundo Brunello,  
 

no contato com essas crianças e familiares, observa-se que as maiores 
preocupações e queixas trazidas pelos pais dizem respeito à falta de 
contato de seus filhos com outras crianças, dificuldade de estarem 
“adequadamente” juntos ao seu grupo social, isolamento, pouca ou 
nenhuma autonomia, condutas diferentes das outras crianças e dificuldades 
para participar de atividades que fazem parte do cotidiano da infância, como 
escola, parques ou praças, centros esportivos e culturais (BRUNELLO, 
2007, p.310). 

 

Marina conta sobre como a agressividade dificultava a convivência de 

Melissa com as outras crianças e também como isso ia minando as chances dela 

permanecer nos espaços. “Tanto que tinha vez que ela ia pra escola ‘ah, a 

Melissa bateu, ah, a Melissa beliscou, ah, a Melissa...’. Teve uma vez também 

que ela foi pra essa escola, ela até... pegou um lápis, meteu na criança. Não 
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chegou a machucar a criança, né, mas foi na época que ela falou pra mim se a 

Melissa tivesse machucado a criança e a ponta do lápis tivesse pegado na 

criança, que eu ia responder, eu falei pra ela ‘mas como’”. Foi então que Marina 

a tirou da escola. 

Em relação aos pais, Melissa é agressiva apenas com a mãe. “Ela parte 

pra cima de mim, assim, que ela quer descontar aqui no meu rosto todinho em 

cima de mim. Quer pegar, mesmo, pegar assim pra... enquanto ela não vê o 

meu braço sangrar ela não pára. (...) enquanto ela não vê assim que ela rasga 

um pouquinho pra ver aquele sangue aí ela não para, o nervoso dela não 

acalma até ela me sangrar”. 

Melissa, após a saída da escola, tem preferido ficar em casa e se não é 

atendida, Melissa se autoagride. “(...) negócio dela agora é só em casa. Agora 

você fala assim “vamos pra casa da tia Zileide”, que é a tia dela essa 

preferida dela, aí ela sai pulando de alegria. Mas chama ela pra ir algum outro 

lugar ela começa a morder o dedo que fica grosso. Morde o dedo inteiro assim 

que... eu falei pro pai dela que agora não vou mais sair com ela assim sozinha 

assim pros lugar que ela não deixa, ela não vai, e é assim, eu tenho, se eu for 

fazer alguma coisa tipo no banco pagar alguma conta ou na lotérica ela não 

quer ir, ela quer ficar sozinha. Tem vez que eu vou no mercado correndo 

quando falta alguma coisa, vou correndo volto voando, não dá tempo nem de 

pesquisar preço, chega lá, é pegar e sair”.  

 

Cansaço da mãe 
 
Em alguns momentos da entrevista, percebe-se o cansaço da mãe. Quando 

Melissa fica manipulando os objetos, isso irrita Marina: “Quando ela tá com aquele 

negócio ali, ai, aquilo ali me sobe, tem hora que eu penso de ir lá bater nela, 

assim, mas eu tento, começo a fazer uma oração aí que eu me controlo mais, 

porque nossa, o pai dela antes até falou assim ‘pelo amor de Deus, tenha 

mais paciência com a Melissa’, que tem hora que eu falo, sabe quando você 

fala uma coisa que você não quer falar, que sai da sua boca assim? Quando 

eu menos espero, eu já falei. Ai, minha Nossa Senhora do céu, me dê forças 

pra mim aguentar porque é complicado”.  
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Marina também parece cansada de ficar com Melissa o tempo todo e não ter 

com quem dividir os cuidados: “Você viver com uma criança ali, tem hora... Eu 

não vou no médico porque, assim, como eu vou no médico? Se não tem 

ninguém pra ficar com a Melissa pra mim? Minhas irmãs, praticamente, 

vivendo a vida delas. Aí meu marido fala assim ‘tem que ir no médico, leva 

ela’. Falei ‘eu vou no ginecologista levar a menina, vai entrar junto comigo 

dentro da sala?’”.  

Julio, Melissa e Rafael apresentam problemáticas diferentes, mas os relatos 

das mães apresentam situações do cotidiano que são semelhantes. Como terapeuta 

ocupacional, acredito que só é possível compreender o processo de inserção social 

a partir do brincar e das atividades que a criança realiza em seu cotidiano.  

Ao iniciar esta pesquisa, acreditava que era possível olhar para a criança e o 

brincar, considerando a deficiência uma condição em sua vida. Segundo Dias,  
 

Winnicott não deixa lugar a dúvidas: ele está interessado em pessoas e não 
em coisas dotadas de propriedades e que carregam em si determinações 
intrínsecas; sua questão é o sofrimento ou o aprisionamento das pessoas 
pela sua incapacidade de viver, e não as entidades, mecanismos ou forças 
que operam dentro das pessoas, a despeito delas mesmas, e que podem 
ser estudadas ao modo dos entes naturais e quantificáveis (DIAS, 2003, 
p.75). 
 

Para Winnicott (1975), o brincar faz parte da saúde e se estende pela vida 

adulta como a possibilidade de se conectar com a cultura. Apresentar o mundo à 

criança é a tarefa do adulto que se dispõe a percorrer o caminho junto com ela. 

Brincando junto ─ e não fingindo que se brinca. Por isso, Winnicott foi o autor 

escolhido para nortear este trabalho. É para isso que meu olhar se volta nesta 

pesquisa. Não para dizer se a criança está se desenvolvendo no “tempo certo”, com 

as brincadeiras de acordo com a idade; mas para olhar as possibilidades da criança 

brincar e se experimentar em diversas atividades; experimentar seu corpo em ação, 

ir em busca daquilo que deseja, compartilhar a experiência, conviver. 

As crianças chegaram ao PIPA com dificuldades para a convivência: não 

respeitavam as regras e os limites e isso dificultava compartilhar as brincadeiras e 

dividir os brinquedos e os objetos. Melissa estava afastada da escola; Rafael 

também estava sem escola, mas iniciaria na escola especial; Julio era o único que 

frequentava escola regular. A procura das mães era por atividades para os filhos. As 

mães estavam em busca de “algo para a criança fazer”.  
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As atividades atuam como uma outra forma de dizer da condição humana, 
de apresentar um compromisso real com a existência, de promover trocas 
sociais e de romper com o isolamento e a invalidação dos sujeitos. 
Simultaneamente a esses aspectos, ao realizar uma atividade o indivíduo 
adentra o campo lingüístico e cultural, abrindo com isso um caminho de 
humanização. O estudo das atividades nos propõe o contato com a história 
da civilização humana e identifica para nós um campo de valores, anseios e 
buscas que ocorrem segundo as expectativas culturais e a vida social 
(CASTRO, LIMA e BRUNELLO, 2001, p.51). 

 

Em relação às dificuldades das crianças, Marina, mãe de Melissa, era a 

única que percebia que havia algo diferente com a criança. Gisele, mãe de Julio, e 

Nair, mãe de Rafael, não queriam enxergar a situação que se apresentava. 

Enquanto Marina correu atrás de médicos que confirmassem a sua percepção, Nair 

e Gisele foram alertadas por eles. Mas as três mulheres sofreram com o momento 

da notícia do diagnóstico: “pra mim foi um choque” (Marina); “E isso me doía na 

alma, quando falavam “deficiência mental” (Nair); “Saí de lá tontinha...” 

(Gisele).  

Pelo relato de Nair e Gisele, parece que na maternidade já teria sido 

possível que as mães fossem avisadas sobre a necessidade do acompanhamento 

médico: pelos fatores de risco, no caso de Rafael, e pela hipótese diagnóstica no 

caso de Julio. Rafael frequentava serviços de saúde, mas nenhum profissional que o 

atendia alertou a mãe para o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, assim, 

como os profissionais que avaliavam Melissa também pareciam não se preocupar 

com o atraso do desenvolvimento e muito menos com a percepção e a observação 

da mãe. Essa é uma situação para questionarmos o atendimento especializado, que 

considera o saber médico/técnico maior do que a percepção materna e que 

fragmenta o conhecimento e adia as possibilidades de uma intervenção precoce. 

Diante de uma mãe com o seu filho, muitos profissionais não se sensibilizam 

com o momento da notícia do diagnóstico, desconhecendo (ou talvez, não se 

importando) com o impacto que isso pode causar na relação mãe-filho. O 

questionamento de Nair é pertinente: “Pensa bem, essa não é a maneira de dizer 

para uma mãe que o filho dela é doente”. Por muito tempo, Nair se sentiu 

insegura por ter um filho com deficiência.  

Assim, as três parecem ter encontrado conforto na espiritualidade: “a gente 

aceitou muito bem, graças a Deus” (Marina ─ católica); “Deus manda na vida 

da gente” e é preciso aceitar (Gisele ─ evangélica ); “Eu tenho um anjo em casa” 
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(Nair ─ espírita). A espiritualidade parece ajudar a dar forças para seguir o caminho, 

lado a lado com a criança. 

Nesse caminhar, Gisele conseguiu uma vaga para o filho quando ele ainda 

era bebê ─ e permanece na instituição até hoje. Para Nair e Marina, a procura por 

um lugar para tratamento foi difícil, em especial para Marina. Além da escola, elas 

buscavam por espaços onde os filhos pudessem conviver com outras crianças e 

aprender. A escola caracteriza-se como o espaço que legitima e reconhece a 

infância, por isso, frequentar a escola é o primeiro passo para o pertencimento 

social.  
 

Mesmo decadente, falida na sua capacidade de sustentar uma tradição de 
ensino, a escola é uma instituição poderosa quando lhe pedem que assine 
uma certidão de pertinência: quem está na escola pode receber o carimbo 
de “criança” (KUPFER, 2000, p.97). 

 

As dificuldades de Marina e Nair em conseguir uma vaga na escola, ou 

melhor, de encontrar uma escola que atendesse às necessidades da criança, se 

mostrou uma verdadeira batalha, principalmente para Marina. As escolas parecem 

não tomar a responsabilidade da educação para si, mas a depositam na criança e na 

mãe. Assim, a escola nega à criança o seu direito. Não se olha para as 

necessidades da criança, antes, prioriza-se o bem-estar do professor, a harmonia da 

sala de aula. 

Bartalotti (2006) e Brunello (2004) acreditam que a convivência da 

diversidade é essencial para que haja mais respeito e solidariedade entre as 

pessoas, pois não é negando as necessidades específicas da pessoa com 

deficiência que haverá inclusão.  

 Vemos que o cotidiano das crianças é marcado pela escola, por 

brincadeiras, mas pela supervisão constante das mães, seja para economizar água 

durante o banho, ou pela correria do dia a dia. Momentos que poderiam ser 

aproveitados, como tempo e espaço de fazer coisas juntos, ficam à espera de um 

dia que nunca chega. O fim de semana é o dia de lavar a roupa, que é marcado 

apenas pelo fato de “não ir para a escola”, e, no caso de Melissa e Julio, também é 

quando o pai fica em casa para descansar.  

Assim, o dia a dia parece um encadeamento de atividades para preencher o 

tempo, mas será que se encontra cheio de sentido? As mães listam uma série de 

tarefas a serem cumpridas: café da manhã, banho, almoço, escola, jantar. Cuidar da 
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criança e da casa são atividades que oneram o tempo e, às vezes, momentos que 

podem ser entendidos como oportunidades para a mãe e a criança compartilharem 

acabam sendo perdidos.  

Marina, em seu relato, explicita o seu cansaço, seja porque está atenta à 

Melissa o tempo todo, seja porque qualquer tentativa de inserir Melissa em algum 

espaço requer sempre muita energia e disposição. Nair e Gisele não falam sobre 

isso, mas deixam claro que os afazeres do dia a dia consomem o tempo e a 

disposição. Nair diz que não tem tempo para sair para passear com Rafael e Gisele 

acaba não participando dos passeios com o marido e os meninos. Passear parece 

uma obrigação para beneficiar apenas a criança, desconsiderando o bem-estar e o 

prazer da mãe e também da família. 
 

(...) a família (principalmente a mãe) enfrenta um dia-a-dia muitas vezes 
desgastante, que sofre todas as conseqüências de uma sociedade 
excludente de tudo aquilo que traz desconforto e questionamento, dentro de 
um sistema de saúde reabilitador e educacional extremamente precário e 
refratário à escuta das necessidades dessa população (BRUNELLO, 2001, 
p.43). 

 

Tanto Rafael quanto Julio parecem estar cercados de crianças, ao contrário 

de Melissa. É brincando e na convivência com os pares que a criança pode se 

desenvolver. Nos relatos das mães, não são descritos momentos em que elas, as 

mães, brincam com as crianças. Este é um aspecto importante. Não que seja 

necessário o brincar com brinquedos, mas o brincar entre a mãe e a criança. Refiro-

me aqui do encontro no qual a criança pode aprender com a mãe, porque esta se 

mostra genuína. 
 

Do mesmo modo, não temos que planejar os detalhes do que prover para 
as crianças sob nosso cuidado. Devemos nos organizar de modo que em 
cada caso haverá alguém com tempo e inclinação para saber o que a 
criança precisa. Pode-se saber isso na base de alguém conhecer a criança. 
A identificação com a criança não precisa ser tão profunda como a da mãe 
com o recém-nascido, exceto, naturalmente, quando a criança considerada 
está doente – imatura, ou deformada emocionalmente, ou incapacitada por 
alguma doença física (WINNICOTT, p.68, 1983). 

 

Para Winnicott (1975), a pobreza de brincadeiras e de vida cultural está 

relacionada à ausência de ofertas de experiências. É na relação com o outro que 

essas experiências podem ser vividas.  
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O espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre 
o indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz 
à confiança. Pode ser visto como sagrado para o indivíduo, porque é aí que 
este experimenta o viver criativo (WINNICOTT, 1975, p.142).  
 

É durante a realização das atividades do cotidiano que há a possibilidade 

deste encontro entre a mãe e a criança. Vemos que tanto Gisele quanto Nair e 

Marina, muitas vezes se vêem aprisionadas nas tarefas diárias. Portanto, as 

crianças, por dependerem das mães, também ficam reféns dessa rotina que não 

permite o novo, sem espaço para o prazer e para o descanso. Assim, a “falta de 

tempo” vai mascarando a falta de disponibilidade para o brincar e para a oferta de 

experiências para as crianças. E isso é fundamental para que elas possam crescer e 

se desenvolver de forma saudável.  

Mas, de algum modo, elas estão tentando: preparar um suco ou sentar para 

comer e conversar durante o jantar são as atividades que compartilham Nair e 

Rafael; Marina e Melissa se aproximam por alguns momentos, na preparação do 

arroz, na cópia da receita, no descanso da tarde e na dança com o Barney, mas 

Marina ainda precisa se autorizar a brincar; assim como Gisele, que parece entender 

que o marido, o filho mais velho, a escola e os amigos são a fonte de prazer e de 

brincadeira para Julio, se retirando da cena dos passeios, do lazer e das atividades 

com o filho. Elas precisam brincar; simplesmente, brincar junto. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o encerramento do PIPA, em 2008, as crianças continuaram sob a 

responsabilidade da equipe técnica para efetuar os encaminhamentos e o processo 

de desligamento das crianças, que durou aproximadamente de março a junho de 

2009. Quando Gisele ficou sabendo que Julio seria desligado, ficou muito nervosa e 

alegava dificuldades escolares, de aprendizagem e de relacionamento. Entretanto, 

com o acompanhamento realizado, Julio pôde ser desligado com tranquilidade, pois 

iniciaria o reforço escolar no Serviço de Apoio à Inclusão da instituição, o que, 

naquele momento, era o atendimento necessário para Julio.  

Rafael, apesar de faltas constantes no PIPA em decorrência do estado de 

saúde da mãe, foi desligado a pedido de Nair. Para a equipe, este foi um grande 

passo, já que o pedido foi feito em decorrência da inserção (com sucesso!) na escola 

regular. Rafael sempre havia frequentado recursos especializados e qualquer 

referência que a equipe fazia sobre recursos da comunidade (escola regular, cursos 

de esporte) Nair prontamente recusava. A inserção em escola regular também não 

foi fácil, pois, muitas vezes, Nair se questionava e questionava a equipe se aquele 

era o caminho certo. Hoje, não tem dúvidas. 

Quando Melissa chegou ao PIPA, batia em todo mundo, desde as 

profissionais que a atendiam até a secretária. Aos poucos, Melissa foi ampliando os 

interesses e os relacionamentos. É certo que ainda “implicava” com algumas 

crianças, mas também conseguiu se interessar por outras. A mãe, Marina, chegou 

fragilizada, insegura e bastante confusa. Ao encontrar um lugar para Melissa, pôde 

se fortalecer, mostrando-se muito mais segura em colocar os limites para a filha e 

lutar pelos direitos da criança. Apesar do cansaço, disse que vai continuar. 

As histórias apresentadas são marcadas pelo desencontro: a problemática 

apresentada pela criança instaura o processo da busca por seu lugar no mundo. Um 

lugar que não lhe será dado, pelo contrário, será, muitas vezes, negado. Este lugar 

para existir, tal como se é, precisará ser conquistado. Sozinha, a criança não terá 

sucesso. Apenas se for conduzida por sua mãe/família. 

Gisele, mãe de Julio, e Nair, mãe de Rafael, agora têm, na escola, o porto 

seguro que permite o trânsito das crianças pelos “espaços da infância”, onde eles 

podem viver a condição de crianças e não apenas de “deficientes”. Marina não 



111 
 
desistiu e continua a buscar um espaço onde Melissa possa ser aceita do jeito que 

é. Para Winnicott: 
 

onde há confiança e fidedignidade há também um espaço potencial, espaço 
que pode tornar-se uma área infinita de separação, e o bebê, a criança, o 
adolescente e o adulto podem preenchê-la criativamente com o brincar, que, 
com o tempo, se transforma na fruição da herança cultural (WINNICOT, 
1975, p.150). 

 

O “encontro” entre a mãe e o bebê, da mãe que olha encantada para seu 

filho e assim pode se ver refletido em seu olhar: este pode ser o caminho para que 

as crianças com uma problemática, seja física, intelectual, emocional ou social, 

conquistem seu lugar no mundo. Para a criança, encontrar um adulto que possa 

olhar para suas necessidades e se adaptar ativamente a elas é ter a possibilidade 

de brincar junto, de explorar, de experimentar, ou seja: de viver criativamente. 

Ferland (2006) e O’Brien e Smith (2002) se preocupam com o brincar 

espontâneo e o “brincar livre” sem a supervisão ou a intermediação dos adultos. 

Sugerem em seus estudos que os terapeutas ocupacionais estejam atentos ao lugar 

que o brincar ocupa na TO, criando estratégias efetivas que possam promover o 

brincar livre como benefício da saúde das crianças.  

Acredito que os profissionais de saúde e educação, ao se depararem com a 

pessoa com deficiência, buscam desenvolver técnicas e estratégias para possibilitar 

a assistência de qualidade. Muitas transformações de pensamento vêm 

acontecendo, embora as práticas não acompanhem estas mudanças. Ou seja: 

apesar da tendência do modelo social rompendo com o modelo médico, do discurso 

sobre os direitos da pessoa com deficiência, das discussões sobre inclusão social, 

isso tudo não significa que as pessoas com deficiência estão incluídas. Entretanto, 

acredito que refletir sobre aquilo que se faz possibilita a construção de práticas 

coerentes com os discursos e, assim, o avançar nas propostas às pessoas com 

deficiência. 

Espero que esta reflexão contribua para olharmos para as crianças com 

problemática física, intelectual, emocional e social não pela dificuldade específica 

que supostamente as tornam iguais enquanto uma categoria clínica, mas por sua 

humanidade, pensada aqui por meio daquilo que as possibilitam existir: a ação no 

mundo – o brincar. 



112 
 

Winnicott (1983) fala que as crianças precisam ser tratadas como crianças e 

não como adultos, com amor e com orientação firme. Tratar a criança como criança 

pressupõe que haja espaço e tempo para que ela possa brincar; e alguém disponível 

para brincar junto com ela, é claro! Que não nos esqueçamos disso em nossos 

atendimentos, em nossas pesquisas e em nossas vidas. 
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APÊNDICE A ─ Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Eu, ______________________________________________, _____anos de idade, 
responsável por _______________________________________, ______anos de idade, 
declaro ter sido convidada pela pesquisadora Milena Oshiro para participar da pesquisa,  “O 
BRINCAR NA INFÂNCIA DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS: um estudo exploratório”, 
que tem como objetivo investigar o brincar no cotidiano das crianças com deficiências por 
meio do relato das mães. Também recebi informações de que para isso, participarei de uma 
entrevista com a pesquisadora para conhecer a história do meu filho, seu dia-a-dia e suas 
brincadeiras. Também sei que esta entrevista poderá ser realizada em mais de um encontro. 
Sei que não terei nenhum gasto com este estudo. Recebi garantia de que as informações 
serão mantidas em sigilo. Autorizo a gravação das entrevistas, e sei que um técnico fará a 
transcrição para o computador. Sei que este é um trabalho de pesquisa que será 
apresentado e divulgado dentro da comunidade científica, sem que meu nome ou do meu 
filho (a) seja divulgado. Sei que minha participação é voluntária e a não participação no 
estudo não causará nenhum prejuízo na participação do meu filho na APAE de São Paulo. 
Sei também que posso tirar minhas dúvidas sobre a pesquisa e desistir a qualquer momento 
que EU desejar. Também sei que não haverá riscos para a saúde do meu filho, nem para a 
minha saúde. Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, disponho-me a 
participar desta pesquisa.   
 
 
São Paulo, ____, __________, _______. 
 
 
____________________________________ 
Assinatura do responsável  
 
 
Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre os aspectos éticos dessa 
pesquisa, favor entrar em contato com: Instituto APAE de São Paulo, Rua Loefgren,.2109. 
Telefone: 5080-7061; ou no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPUSP (Av 
Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco F, sala 22, Cidade Universitária – São Paulo, SP– fone; (11) 
3097-0529).  
 
 
Identificação da pesquisadora: 
Milena Oshiro  – número USP 2228290 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – Psicologia Escolar e 
Desenvolvimento Humano.  
Rua , Av. Melo Moraes, nr. 1721 – Cidade Universitária CEP 05508-900 São Paulo – SP – 
Tel 3091 4356. 



124 
 

APÊNDICE B ─  Entrevista semidirigida de questões abertas 

 
1o. dia:   Hora Início:   Hora término:   Duração: 
2o. dia:   Hora Início:   Hora término:   Duração: 

 
Parte I – conhecer a história da criança e sua família 
HISTÓRICO 
1) Conte a história do nascimento da criança (gestação e parto). Histórico clínico + 

sentimentos. 
2) Como o pai da criança lidou com a situação? 
3) Como os irmãos (se houver) lidaram com a situação da chegada do irmão com 

deficiência? 
4) Conte quando e como foi a descoberta do diagnóstico. 
5) Conte como foi sua procura por tratamentos. 
6) Como era o seu filho quando era bebê (0-2 anos)? 
7) Quando era bebê, o seu filho brincava com o quê? 
8) Quando era bebê como ele gostava de brincar? 
9) Quando ele era bebê quais objetos ele gostava de brincar? 
10) Quando e onde encontrou tratamentos para a criança? Onde não encontrou? 
11) Conte como foi o percurso escolar da criança: maternal, creche, pré, 1a série... Como 

foi a procura por escola, como foi conseguir vaga? 
 

ATUALMENTE 
1) E agora, como é a relação entre a família (pais, filhos e irmãos)? E com a família 

ampliada (contato com os parentes, participação em festas e reuniões de família)? 
2) Como é a participação da criança na escola? Ele brinca na escola? Participa das 

atividades em grupo da escola? O que você pensa sobre o papel da escola na vida 
do seu filho?  

3) Quais os espaços sociais que ele freqüenta? (escola, igreja, parques, clubes etc.) 
4) Durante o dia, qual a principal atividade da criança? Desenhar, assistir televisão, 

manipular objetos, brincadeira (quais?), dançar, ouvir música, etc. 
5) A criança participa de festas de família, ou de vizinhos ou na escola? Se não, por 

quê? 
6) Quem são os amigos do seu filho? Onde ele os conheceu? 
 

 
Parte II – Sobre o brincar e outras atividades no cotidiano 
 

7) Descreva o dia-a-dia da criança. 
8) O que é brincar para você? Quais são as situações do dia-a-dia que você identifica 

que o seu filho está brincando? 
9) Quais são as brincadeiras do seu filho?  Como ele brinca? Com quem? 
10) Seu filho brinca com outras crianças ? Onde e quando? 
11) Quais são os lugares (casa, escola, parque, instituições) onde o seu filho brinca? 
12) Como você se sente quando vê seu filho brincando com outras crianças?  
13) O que você pensa sobre a brincadeira para o desenvolvimento do seu filho? 
14) Ele imita você nas atividades domésticas? Você o deixa participar dessas 

atividades? Como você se sente sobre isso? 
15)  Como é o final de semana? Quais as atividades que marcam o final de semana? 

Com quem? 
16) Em quais lugares que o seu filho freqüenta você acha que ele se diverte?  
17) Tem alguma brincadeira que seu filho goste de fazer somente com você? E com o 

pai? E com os irmãos? 
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APÊNDICE C  ─ Dados do Prontuário 

  
Instituição: APAE de São Paulo     Data: 

 

Parte 1- Dados pessoais de identificação da  criança: 
Nome completo: 
DN:    Idade:     Sexo: 
Endereço:        Telefone: 
Naturalidade:    Procedência/Há quanto tempo: 
Grau de Escolaridade: 
Com quem mora: 
Situação econômica (faixa de renda familiar): 
Religião: 
 
Histórico Clínico: 
Diagnóstico: 
Tempo no serviço da APAE: 
Tratamentos clínicos atuais: 
Tratamentos clínicos passados: 
Medicação atual: 
Questões de saúde: 
 
Parte 2- Dados pessoais de identificação da  mãe 
Nome completo: 
DN:    Idade:      
Endereço: 
Telefone: 
Naturalidade:    Procedência/Há quanto tempo: 
Grau de Escolaridade: 
Estado civil:  
Situação econômica (faixa de renda familiar): 
Profissão:      Ocupação atual: 
Religião: 
 
Parte 3 – Dados retirados do prontuário sobre o desenvolvimento, o brincar e o 
cotidiano da criança. 

1) Queixas/Expectativas da mãe. 
2) Dados sobre as atividades realizadas no cotidiano. 
3) Dados sobre o brincar. 
4) Parecer geral dos profissionais. 

 
Parte 4 – Outros dados relevantes. 
 


