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RESUMO 

 

PAN, R. Significados da reinserção escolar de crianças após queimaduras: um estudo 

etnográfico. 2015. 248 f. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

As queimaduras na infância compreendem importante causa de atendimento hospitalar e 

internação e podem desencadear sequelas físicas e emocionais. Dependendo da gravidade e 

complexidade das lesões, a hospitalização da criança é prolongada para realização de 

tratamento adequado e ela é afastada tanto do convívio familiar como do social. O número de 

crianças em idade escolar que sofrem queimaduras, e consequentemente interrompem as 

atividades escolares, por períodos curtos ou até as abandonam, é significativo, tornando digno 

de preocupação o processo de reinserção escolar. Este estudo teve como objetivo interpretar 

os significados do processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras. 

Realizou-se uma pesquisa com abordagem metodológica qualitativa, fundamentada no 

referencial teórico da Antropologia Interpretativa e no método etnográfico. Após a aprovação 

do estudo pelos Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos das instituições 

envolvidas, convidaram-se crianças sobreviventes de queimaduras em seguimento em um 

hospital-escola do interior paulista. Coletaram-se dados no hospital, no domicílio e na escola 

das crianças, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, por meio de entrevistas em 

profundidade audiogravadas e observação participante, complementadas pelo diário de 

campo. Participaram da pesquisa 14 crianças e os atores sociais envolvidos neste processo, 

como familiares, profissionais de saúde, professores, vizinha e amigo, totalizando 57 

participantes. A coleta e análise dos dados ocorreram concomitantemente, e esta última seguiu 

os pressupostos da análise temática indutiva. Identificaram-se códigos, os quais, 

posteriormente, embasaram a construção das duas unidades de sentidos: “Fatos e fatores 

prévios ao retorno escolar” e “A volta à escola”. A partir destas, identificou-se o núcleo 

temático, “O olho puxa essas coisas. A gente olha mesmo”: enxergando o outro como 

diferente, o qual apresenta a explicação compreensiva do processo de reinserção escolar, 

fornecendo os significados da experiência. Os significados foram explicados por meio dos 

conceitos antropológicos de estigma, identidade e corporeidade. O culto ao corpo presente no 

contexto cultural brasileiro foi fator intensificador do estigma sofrido pelas crianças. 

Identificaram-se fatores facilitadores do processo, como: dar continuidade às atividades 

escolares e manter contato com professores e colegas durante a hospitalização; preparar a 

escola para receber a criança; abordar sobre queimadura na escola para evitar curiosidade; 

encarar a presença da discriminação e trabalhar as diferenças. Estas estratégias fazem com 

que todos os envolvidos se sintam ao menos mais confortáveis durante esse difícil processo 

que merece atenção e envolvimento dos familiares, profissionais de saúde e equipe escolar. A 

partir dos resultados desta pesquisa, esperamos empoderar as crianças e seus familiares acerca 

da melhor maneira para lidar com as queimaduras durante a reinserção escolar e contribuir 

para o desenvolvimento de ações e estratégias baseadas na cultura para que este processo 

ocorra da forma menos traumática possível. 

 

Descritores: Crianças. Queimaduras. Família. Escolas. Etnografia. Enfermagem 

Pediátrica. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PAN, R. Meanings of school reintegration of children after burns: an ethnographic 

study. 2015. 248 p. Doctoral Dissertation – University of São Paulo at Ribeirão Preto College 

of Nursing, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Childhood burns are an important cause of hospital care and hospitalization and can trigger 

physical and emotional sequelae. Depending on the severity and complexity of the injuries, 

the children face a lengthy hospitalization for appropriate treatment, being distanced from 

family and social life. A significant number of school-age children are victims of burns and, 

hence, interrupt their school activities for short periods or even drop out, turning the school 

reinsertion process into a source of concern. The objective in this study was to interpret the 

meanings of the school reinsertion process of child burn survivors. A study was developed 

with a qualitative methodological approach, based on the theoretical framework of 

Interpretative Anthropology and on the ethnographic method. After receiving approval of the 

study from the Ethics Committees for Research Involving Human Beings of the institutions 

involved, child burn survivors were invited who were followed at a teaching hospital in the 

interior of the state of São Paulo, Brazil. Data were collected at the hospital and at the 

children’s home and school between January 2012 and December 2013 through audio-

recorded in-depth interviews and participant observation, in addition to the field diary. 

Fourteen children participated in the research, as well as the social actors involved in this 

process, including relatives, health professionals, teachers, a neighbor and a friend, totaling 57 

participants. The data collection and analysis took place at the same time, and the latter 

followed the premises of inductive thematic analysis. Codes were identified, which later 

supported the construction of the two units of meaning: “Facts and factors before the return to 

school” and “The return to school”. Based on these units, the thematic nucleus was identified 

“The eye attracts these things. We really look”: seeing the other as different, which presents 

the comprehensive explanation of the school reinsertion process, providing the meanings of 

the experience. The meanings were explained through the anthropological concepts of stigma, 

identity and corporeity. The cult of the body present in the Brazilian cultural context was a 

factor that intensified the stigma the children suffered. Facilitators of the process were 

identified, such as: proceeding with the school activities and keeping contact with teachers 

and classmates during the hospitalization; preparing the school to receive the child; discussing 

the burn at school to avoid curiosity; facing the presence of discrimination and working on the 

differences. As a result of these strategies, all stakeholders feel at least more comfortable 

during this difficult process that deserves the attention and engagement of the relatives, health 

professionals and the school team. Based on these research results, we hope to empower the 

children and their relatives as to the best way to cope with the burns during the school 

reinsertion and to contribute to the development of culture-based actions and strategies, so 

that this process occurs in the least traumatic way possible. 

 

Descriptors: Children. Burns. Families. Schools. Ethnography. Pediatric Nursing. 

 



 

 

RESUMEN 

 

PAN, R. Significados de la reinserción escolar de niños tras quemaduras: un estudio 

etnográfico. 2015. 248 h. Tesis (Doctorado) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 

Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Las quemaduras en la infancia representan una importante causa de atención hospitalaria e 

internación y pueden desencadenar secuelas físicas y emocionales. Dependiendo de la 

gravedad y complejidad de las lesiones, la hospitalización del niño es prolongada para fines 

del tratamiento adecuado y es alejado tanto del convivio familiar como del social. El número 

de niños en edad escolar que sufren quemaduras, y consecuentemente interrumpen las 

actividades escolares por períodos cortos o incluso las abandonan es significativo, haciendo 

digno de preocupación el proceso de reinserción escolar. La finalidad de este estudio es 

interpretar los significados del proceso de reinserción escolar de niños sobrevivientes de 

quemaduras. Fue llevada a cabo una investigación con aproximación metodológica 

cualitativa, basada en el referencial teórico de la Antropología Interpretativa y en el método 

etnográfico. Tras la aprobación del estudio por los Comités de Ética en Investigación con 

Seres Humanos de las instituciones involucradas, fueron invitados niños sobrevivientes de 

quemaduras seguidos en un hospital-escuela del interior del estado de São Paulo. Fueron 

recolectados datos en el hospital, en domicilio y en la escuela de los niños, de enero del 2012 

a diciembre del 2013, mediante entrevistas en profundidad grabadas en audio y observación 

participante, complementadas por el diario de campo. Participaron de la investigación 14 

niños y los actores sociales involucrados en este proceso, como familiares, profesionales de 

salud, profesores, vecina y amigo, totalizando 57 participantes. La recolecta y el análisis de 

los datos ocurrieron concomitantemente, y esta última siguió las premisas del análisis 

temático inductivo. Fueron identificados códigos, que posteriormente apoyaron la 

construcción de las dos unidades de sentidos: “Hechos y factores previos al regreso escolar” y 

“El regreso a la escuela”. A partir de estas, fue identificado el núcleo temático, “El ojo puja 

esas cosas. Nosotros realmente miramos”: viendo al otro como diferente, que presenta la 

explicación comprehensiva del proceso de reinserción escolar, proveyendo los significados de 

la experiencia. Los significados fueron explicados mediante los conceptos antropológicos de 

estigma, identidad y corporeidad. El culto al cuerpo presente en el contexto cultural brasileño 

fue factor intensificador del estigma que sufrieron los niños. Fueron identificados factores 

facilitadores del proceso, tales como: proseguir con las actividades escolares y mantener 

contacto con profesores y colegas durante la hospitalización; preparar la escuela para recibir 

al niño; discutir quemaduras en la escuela para evitar curiosidad; encarar la presencia de la 

discriminación y trabajar las diferencias. Estas estrategias hacen con que todos los 

involucrados se sientan al menos más confortables durante ese difícil proceso que merece 

atención e involucramiento de los familiares, profesionales de salud y equipo escolar. A partir 

de los resultados de esta investigación, esperamos empoderar a los niños y sus familiares 

acerca de la mejor manera de lidiar con las quemaduras durante la reinserción escolar y 

contribuir al desarrollo de acciones y estrategias basadas en la cultura para que este proceso 

ocurra en la manera menos traumática posible. 

 

Descriptores: Niños. Quemaduras. Familias. Instituciones Académicas. Etnografía. 

Enfermería. 
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Não sei quando surgiu meu amor pelas crianças, só sei que, no início, elas gostavam 

mais de mim do que eu delas. Elas foram me conquistando e hoje, não há criança que passe 

despercebida ao meu redor, sem receber um sorriso ou uma piscadela. 

 Sempre gostei de escrever, desenhar, dançar e falar, e estas são habilidades que me 

trouxeram muitos amigos, nos mais diversos contextos. No ensino médio, pensei em fazer 

Física, Física Médica, Arquitetura e Enfermagem, mas sabia que só seria feliz cuidando de 

pessoas. O interesse pela área da oncologia e pediatria surgiu nessa época. Prestei vestibular 

nas cinco universidades públicas mais concorridas na área da saúde e fui aprovada em todas 

elas, mas escolhi a minha tão querida Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP/USP), a melhor da América Latina. 

Desde o início do curso de graduação, venho desenvolvendo atividades de pesquisa 

junto à área de pediatria, sob a orientação da Profa. Dra. Lucila Castanheira Nascimento. Fui 

bolsista de iniciação científica (PIBIC/CNPq; Santander) por três vezes. Fazer um ano de 

iniciação científica durante a graduação era comum à maioria dos alunos, mas três, nem um 

pouco. Tenho atração pelo desafio. 

Durante o ano de 2010, enquanto cursava a Especialização de Enfermagem em 

Oncologia na EERP/USP, fiquei muito perto da minha orientadora, auxiliando-a nos projetos, 

e fui apoio técnico de pesquisa de outra docente da referida escola, a Profa. Dra. Lídia 

Aparecida Rossi, minha coorientadora, referência no estudo de pacientes sobreviventes de 

queimaduras. No final do segundo semestre de 2010, comecei a frequentar o Centro de 

Tratamento de Queimaduras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (CTQ-HCFMRP/USP) para auxiliar no projeto de uma 

doutoranda desta professora. No meu terceiro dia na Unidade, eu estava sentada no hall de 

entrada aguardando um paciente chegar, quando uma senhora se sentou a uma distância de 

três cadeiras do meu assento. Pouco tempo depois, ela se aproximou e começamos a 

conversar. Ela era mãe de uma criança que havia sofrido queimaduras e contou como estava 

se sentindo, após o acidente da filha. Saí de lá muito sensibilizada com a situação e foi aí que 

o desejo de estudar a temática apresentada nesta tese começou. 

Refleti, conversei, pesquisei, pensei, observei e interpretei. Eu havia tentado escrever 

um projeto de doutorado sobre sobreviventes de câncer durante um ano, mas após esse dia na 

unidade, tudo mudou e, em 15 dias, escrevi o projeto aqui apresentado sobre a reinserção 

escolar de crianças sobreviventes de queimaduras. Encontrei poucos trabalhos publicados no 

exterior e nada havia sobre o tema na literatura nacional. Os sentimentos foram tão intensos 

que não conseguia parar de escrever. Era isso que me faria feliz nos próximos anos. 
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Submeti o projeto ao Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem da USP e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP (EE-

EERP/USP), sendo aprovada no doutorado direto, em fevereiro de 2011. Fui bolsista de 

Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (DS-

CAPES) desde então. Finalizei a especialização em oncologia e continuo tendo um carinho 

enorme pela oncologia pediátrica, mas o que me move é o estudo das queimaduras 

pediátricas. Cursei as disciplinas relacionadas ao meu projeto de pesquisa e algumas que 

contribuíram para o meu crescimento profissional.  

Passadas as dificuldades iniciais, permaneci quase dois anos (22 meses) no campo, 

coletando dados nos cenários da Unidade de Queimados (CTQ), domicílio e escola das 

crianças participantes da pesquisa. Ser uma boa observadora e possuir habilidades sociais fez 

toda a diferença nessa etapa. Foram muitas as vezes nas quais as crianças participantes do 

estudo e/ou suas cuidadoras ligaram no meu telefone celular, ao invés de ligarem no CTQ. 

Elas o fizeram para sanar dúvidas, contar o que estava acontecendo e saber como eu estava. 

Preocupavam-se comigo.  

Em janeiro de 2014, fui para Utrecht, na Holanda, com bolsa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolver a etapa de doutoramento 

sanduíche na Utrecht University e na Dutch Burns Foundation, durante dez meses. O 

professor Rinie Geenen e a pesquisadora Nancy van Loey foram meus supervisores. Foi uma 

experiência indescritível discutir meus dados com pessoas que são referências na área de 

queimadura pediátrica e provenientes de uma cultura tão diferente da minha. O que me era 

familiar nos dados causou estranhamento, assim interpretei e reinterpretei os dados. 

Aproximei-me da abordagem quantitativa e da pesquisa em qualidade de vida em 

sobreviventes pediátricos de queimaduras; tive contato com a Antropologia do Corpo; visitei 

os três Centros de Tratamento de Queimaduras da Holanda, o Euroskin Bank e o Grupo 

OSCARE na Bélgica; participei de grupos de pesquisa, de discussões com outros 

pesquisadores e doutorandos e como voluntária de um acampamento de queimaduras (Burn 

Camp); acompanhei a enfermeira que desenvolve o programa de reinserção escolar; participei 

de eventos científicos; aprimorei a proficiência em inglês; escrevi artigos científicos, 

observei; aprendi; compreendi e voltei ao Brasil diferente. A minha capacidade criativa foi 

aumentada e, também, o desejo de “fazer mais” pelas pessoas que sofreram queimaduras. 

Após ouvir a seguinte frase do meu supervisor: “You have such a bright and strong 

personality with very strong social abilities and – as I heard from Nancy (minha 
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coorientadora, neste estágio) - a perfect ability to communicate with children”, acredito que 

estou no caminho certo. 

 Portanto, apresento nesta tese muito além do trabalho solitário de uma enfermeira que 

se aventurou a desenvolver um estudo etnográfico. Apresento uma cooperação entre 

pesquisadores do Brasil e da Holanda para interpretar os significados da reinserção escolar 

atribuídos por crianças sobreviventes de queimaduras e os atores sociais envolvidos neste 

processo, no contexto social da região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

Esta tese foi organizada em seis capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo, apresento a Introdução, a qual explico como o objeto de estudo 

foi construído, fundamentado na literatura e considerando-se os seguintes tópicos: panorama 

geral das queimaduras, reinserção escolar de crianças com condições crônicas e uma revisão 

de literatura sobre reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras. 

O segundo e terceiro capítulos contemplam a Justificativa e os Objetivos do estudo, 

respectivamente. No quarto capítulo, situo a abordagem metodológica escolhida, 

apresentando o Referencial teórico-metodológico, contexto social do estudo, considerações 

éticas, trabalho de campo e etapas percorridas, durante a análise de dados. 

No quinto capítulo, apresento os Resultados e a Discussão, considerando: a 

apresentação das famílias, as unidades de sentidos e o núcleo temático. 

Para finalizar, o sexto capítulo é composto pelas Considerações finais, referências, 

apêndices e anexos. 
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Os acidentes e as violências na infância são responsáveis por grande número de mortes 

e por traumatismos não fatais, os quais podem provocar sequelas que repercutem na família e 

na sociedade e penalizam crianças e adolescentes (CAVALCANTI et al., 2008; MARTINS, 

2006), além de gerar custos sociais, econômicos e emocionais (CAVALCANTI et al., 2008).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008), as principais causas de mortes em crianças e adolescentes menores 

de 15 anos de ambos os sexos são acidentes de transporte, afogamentos e queimaduras. As 

queimaduras representam um problema de saúde pública ao redor do mundo, estimando-se 

cerca de 265.000 mortes a cada ano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). A 

maioria das injúrias por queimaduras ocorre em países de baixa ou média renda como, por 

exemplo, na Índia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014) e no Brasil (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE QUEIMADURAS, 2013), com cerca de 1 milhão de queimaduras por ano 

cada, sendo cerca de sete vezes maior do que em país de alta renda (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). Em países do Sudeste da Ásia, as queimaduras são a primeira 

causa de morte em meninas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). As queimaduras 

apresentam tendência de redução conforme a idade aumenta, oposto ao que ocorre com os 

acidentes de transporte (MALTA et al., 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Sendo assim, as queimaduras na infância compõem relevante fator de atendimento hospitalar 

e internação e têm como consequência sequelas físicas e emocionais (MARTINS; 

ANDRADE, 2007). Na sequência, apresentamos o estado da arte das queimaduras na 

infância. 

 

1.1. Estado da arte: queimaduras na infância 

 

Segundo a OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015), queimadura é uma 

injúria da pele ou outro tecido, causada por aquecimento ou devido à radiação, radioatividade, 

eletricidade, fricção ou contato com produtos químicos.  

A ocorrência de acidentes na infância, incluindo queimaduras, se relaciona ao sexo, à 

faixa etária, à etapa de desenvolvimento, à personalidade (FONSECA et al., 2002; 

MARTINS, 2006), etnia e ao status socioeconômico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008). A maior incidência de queimaduras se dá em crianças do sexo masculino 

(FERNANDES et al., 2012; VEREY et al., 2014; VIANA et al., 2009) e em menores de cinco 

anos (MALTA et al., 2009; OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 2009; VEREY et al., 

2014). Isto pode estar relacionado aos diferentes comportamentos entre os sexos e aos fatores 
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culturais, determinando comportamentos mais aventureiros aos meninos que exploram de 

modo amplo o meio ambiente no qual estão inseridos e desenvolvem atividades de maior 

risco. Consequentemente, os meninos estão mais predispostos aos acidentes, em oposição à 

maior vigilância entre as meninas (FERNANDES et al., 2012; VIANA et al., 2009). Países do 

Sudeste da Ásia e Mediterrâneo Oriental apresentam altos índices de queimaduras em 

meninas, o que pode ser explicado pelo fator cultural no preparo de refeições e chás pelo sexo 

feminino desde crianças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Os líquidos aquecidos são os principais causadores de queimaduras em criança, na 

faixa etária de zero a quatro anos (PEDRO et al., 2014; VIANA et al., 2009). As escaldaduras, 

geralmente acontecem quando a criança puxa um recipiente contendo líquidos aquecidos, 

como uma xícara de café, e derruba sobre sua cabeça e membros superiores, ocasionando 

queimaduras de segundo grau superficial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Na 

faixa etária de cinco a 14 anos, as chamas são mais frequentes, pois nesta idade são comuns 

acidentes envolvendo o uso de álcool etílico (PEDRO et al., 2014; VIANA et al., 2009). As 

queimaduras provocadas por álcool são mais profundas quando comparadas àquelas 

provocadas por água fervente, devido ao tempo de exposição da pele ao calor ser maior. No 

Brasil, o álcool é culturalmente utilizado como produto de limpeza e, frequentemente, é 

armazenado em locais baixos e de alcance das crianças, as quais acabam sendo acometidas 

devido à falta de supervisão ou supervisão inadequada de um adulto (VIANA et al., 2009).  

As áreas do corpo comumente mais atingidas são cabeça e membros superiores, 

seguidas dos membros inferiores (MALTA et al., 2009; WEEDON; POTTERTON, 2011), o 

que pode estar relacionado ao fato de as crianças ainda não serem capazes de proteger a 

região cefálica em caso de quedas e impactos (MARTINS; ANDRADE, 2005) e à posição da 

criança em relação à fonte (MARTINS; ANDRADE, 2007). 

O local de maior ocorrência das queimaduras é o domicílio (FERNANDES et al., 

2012; VEREY et al., 2014), o que se deve ao grande tempo em que a criança passa nesse 

ambiente e a sua exposição aos principais agentes etiológicos, principalmente na cozinha 

(VIANA et al., 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). As queimaduras 

geralmente ocorrem a qualquer hora do dia, mas estudo prévio realizado no Brasil mostrou 

um aumento entre 11 e 18 horas (MALTA et al., 2009), próximo ao horário das refeições. 

A OMS reforça que a mortalidade e a morbidade por queimaduras estão fortemente 

associadas à pobreza. Países em desenvolvimento têm taxas de mortalidade por incêndios e 

chamas mais elevadas do que países desenvolvidos. Famílias com nível de alfabetização 

baixo, várias pessoas vivendo no mesmo domicílio, supervisão inadequada das crianças, 
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ausência de leis ou regulamentações para estabelecimentos residenciais ou comerciais são 

fatores de risco para ocorrência de queimaduras (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008). 

A presença do adulto não impede que o acidente ocorra, talvez por desconhecimento 

de como evitá-lo ou ainda por estar realizando outra atividade e não uma supervisão direta da 

criança. Na maioria das vezes, a mãe ou o pai estão presentes no momento do acidente 

(FERNANDES et al., 2012; FILÓCOMO et al., 2002), seguidos de amigos e professores 

(FILÓCOMO et al., 2002). Muitas vezes, devido à ausência de conhecimento dos cuidadores 

acerca das características de crescimento e desenvolvimento das crianças, esses exigem das 

crianças competências adequadas e discernimento para proteção de acidentes que elas ainda 

não desenvolveram (FERNANDES et al., 2012; OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 

2009). 

Após a ocorrência da queimadura, a criança é encaminhada a unidades de emergência 

e, na maioria dos casos, é hospitalizada. Dependendo da gravidade e complexidade das lesões, 

a hospitalização é prolongada para realização do adequado tratamento. A criança é privada de 

seu convívio familiar e de suas interações sociais e necessita ser submetida a vários 

procedimentos dolorosos (BICHO; PIRES, 2002; OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 

2009). Algumas crianças só têm contato com outro familiar no momento da alta hospitalar 

(OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 2009). 

Se a criança estiver em idade escolar, o tratamento resulta na interrupção destas 

atividades por períodos curtos ou mesmo no seu abandono (OLIVEIRA; FERREIRA; 

CARMONA, 2009). A idade escolar é relevante, pois as principais interações sociais da 

criança estão, também, na escola (BEDELL; DUMAS, 2004). A escola é um ambiente que 

proporciona o desenvolvimento pleno do indivíduo, estabelecido por meio de sua participação 

nos diferentes contextos sociais, adquirindo capacidade de construir conhecimento e 

habilidades necessárias para interagir, brincar, se desenvolver e viver em sociedade 

(BEDELL; DUMAS, 2004).  

 

1.2. Contexto escolar e queimaduras: perspectivas gerais 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a educação é 

dever da família e do Estado. Em regime de colaboração, compete aos Estados e aos 

municípios assistidos pela União zelar pela frequência à escola, junto aos pais ou 

responsáveis. Os professores devem zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer 
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estratégias para recuperar alunos com menor rendimento e colaborar na articulação da escola 

com as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996). 

A educação escolar compõe-se dos seguintes níveis escolares: educação básica e 

educação superior. A educação básica é constituída pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio (BRASIL, 1996). A educação infantil compreende a faixa etária 

de crianças de até seis anos de idade. O ensino fundamental é o próximo nível, e será 

detalhado neste estudo, pois optamos por incluir na pesquisa somente crianças de 6 a 12 anos. 

Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída têm direito ao acesso ao ensino 

fundamental (BRASIL, 1996). O ensino fundamental é obrigatório, com duração de nove 

anos, gratuito na escola pública e inicia-se aos 6 anos de idade. Tem como objetivo a 

formação básica do cidadão (BRASIL, 2006). Nesse sentido, a criança não pode ser privada 

do seu direito de frequentar a escola. O número de crianças em idade escolar sobreviventes de 

queimaduras é significativo, levando, consequentemente, à interrupção das atividades 

escolares da criança por períodos curtos ou mesmo ao abandono, em virtude da necessidade 

de continuar o tratamento (OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 2009). 

Quando uma criança é hospitalizada, ela é impossibilitada de frequentar a escola 

regular, de forma temporária ou permanentemente. Sendo assim, maneiras alternativas de 

organização e oferta de ensino precisam ser encontradas para garantir o direito da criança à 

educação (BRASIL, 2002). Pensando nisso, para dar continuidade ao atendimento 

pedagógico-educacional, durante internações para tratamento de saúde, foram criados os 

serviços de atendimento pedagógico hospitalar, conhecidos também como classes 

hospitalares. Um espaço próprio para o desenvolvimento das atividades pedagógicas é 

exigido, mas os atendimentos podem ser realizados na enfermaria, no leito, no quarto de 

isolamento ou no ambulatório, levando-se em consideração as restrições impostas pela 

condição clínica ou de tratamento (BRASIL, 2002). 

As condições clínicas que requerem o atendimento pedagógico hospitalar estão 

relacionadas à necessidade de repouso relativo ou absoluto; imobilização parcial ou total; 

horários para administração rigorosa de medicação; efeitos colaterais provenientes da 

terapêutica estabelecida; procedimentos invasivos; restrições alimentares; dores localizadas 

ou generalizadas e necessidade de equipamentos para suporte à vida (BRASIL, 2002). Cabe 

aos hospitais solicitar o serviço de atendimento pedagógico hospitalar para as Secretarias de 

Educação, as quais devem contratar e capacitar os professores e fornecer recursos financeiros 

e materiais para os atendimentos. O atendimento pedagógico domiciliar e as classes 
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hospitalares devem estar ligados aos sistemas de educação na forma de unidade de trabalho 

pedagógico das Secretarias de Educação, do Distrito Federal e Municipais de Educação e das 

direções clínicas das instituições de saúde em que as classes hospitalares são desenvolvidas 

(BRASIL, 2002). 

Para facilitar uma melhor integração entre o hospital e a escola do educando, 

documentos de referência e contrarreferência devem ser elaborados (BRASIL, 2002). A 

reinserção escolar de crianças que se ausentaram temporariamente da escola por condições de 

saúde precisa levar em consideração os seguintes aspectos: acessibilidade e adaptabilidade; 

vínculo com a escola durante a hospitalização, através de espaços específicos de convivência 

e visitas de professores e colegas à unidade de saúde; acolhimento, escuta e interlocução com 

os familiares da criança; preparo e sensibilização da equipe da escola para a reinserção escolar 

gradativa (BRASIL, 2002). 

O professor coordenador das classes hospitalares deve: fazer a articulação entre a 

equipe de saúde, a Secretaria de Educação e a escola do educando; orientar os demais 

professores que atuam no atendimento pedagógico hospitalar e deliberar acerca da aquisição e 

manutenção dos bens de consumo e permanentes (BRASIL, 2002). Os professores da classe 

hospitalar devem ter acesso aos prontuários dos educandos nas instituições de saúde para 

coletar informações e realizar suas intervenções e avaliações educacionais. Os professores 

devem ser capacitados para atender à grande diversidade humana e a suas diferentes 

experiências culturais; identificar necessidades educacionais especiais de crianças 

hospitalizadas e, portanto, que não podem frequentar a escola; definir e implementar 

procedimentos didático-pedagógicos e práticas alternativas necessárias ao processo ensino-

aprendizagem dos educandos de maneira flexível; trabalhar em equipe e assessorar as escolas 

quanto à inclusão ou reinserção de educandos (BRASIL, 2002). 

É digno de preocupação o momento da alta e do retorno à rotina anterior ao acidente, 

pois estudo (OLIVEIRA; FERREIRA; CARMONA, 2009) mostrou risco de não continuidade 

das atividades escolares. Além disso, mesmo quando a criança se ajustou bem ao ambiente 

doméstico, o retorno para a escola depois de uma queimadura pode ser uma experiência 

traumática (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Um grande fator que determina quão rápido a criança retorna à escola depois da 

queimadura é a preocupação quanto à receptividade e assistência da escola, durante o período 

de ausência da criança. Os pais têm a necessidade de confiar que suas crianças podem se 

manter seguras, da mesma forma que eles têm a necessidade de confiar que a equipe da escola 

fornecerá um ambiente seguro para seus filhos (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 



1 Introdução   27 
 

Em decorrência da perda da funcionalidade, as crianças sobreviventes de queimaduras 

podem ter suas capacidades de participação nas atividades oferecidas pela escola diminuídas, 

bem como no esporte ou desenvolvimento de atividades como desenho, o que pode provocar 

frustração e irritabilidade na criança (MCGARRY et al., 2014). Esses sentimentos podem 

impactar ainda mais seu retorno à escola, denotando a necessidade de preparo do ambiente 

escolar para receber de forma apropriada estas crianças, após a hospitalização. 

Na literatura, evidencia-se um aumento do número de estudos sobre a reinserção 

escolar de crianças com diversas doenças crônicas. Podemos dizer que a reinserção escolar de 

crianças com câncer se assemelha à reinserção escolar de crianças sobreviventes de 

queimaduras em determinados aspectos. Estas crianças sentem medo, preocupação e 

ansiedade relacionados ao afastamento da escola, o que traz consequências mentais e físicas, 

comprometendo a autoimagem, e o processo de retornar à escola é particular para cada 

criança (CAMARA, 2011). A volta para escola é esperada pelas crianças, pois sinaliza a 

oportunidade de resgatar o relacionamento com os amigos e é um ambiente familiar, mas 

pode trazer repercussões (VANCE; EISER, 2002). Um impacto negativo que ocorre com as 

crianças com câncer e é muito frequente com as crianças sobreviventes de queimaduras é o 

bullying, com o qual muitos professores não estão preparados para lidar, deixando as crianças 

desamparadas e tendo de enfrentar sozinhas esse desafio (CAMARA, 2011). 

Nesse sentido, procuramos diretrizes, leis e políticas públicas que pudessem apoiar as 

crianças com condições crônicas, incluindo as sobreviventes de queimaduras, a retornarem 

para suas escolas. Frente à ausência de documentos específicos para essa clientela, optamos 

por apresentar a educação especial, na perspectiva da escola inclusiva, partindo-se do 

princípio de que se a queimadura gerar uma limitação física ou dificuldade de interação 

social, os pressupostos da educação especial podem atender às necessidades da criança 

sobrevivente de queimadura, sem, contudo, perder de vista que o foco deste estudo é a 

reinserção escolar. 

O Estado deve garantir a educação escolar pública do ensino fundamental gratuito e o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais 

(BRASIL, 1996). Educação especial é entendida como sendo a educação escolar para 

educandos com necessidades especiais e oferecida prioritariamente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1996). 

Na perspectiva da inclusão, a educação especial passa a fazer parte da proposta 

pedagógica da escola (BRASIL, 2008). Escola inclusiva faz parte da reformulação do sistema 

educacional da escola regular, ou seja, a inclusão propõe alterações no currículo, na 
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metodologia de ensino, na avaliação e na postura dos professores para favorecer um espaço 

democrático para todos os educandos, independente de etnia, classe, gênero ou características 

pessoais (BRASIL, 2001). Assim, inclusão não quer dizer matricular os educandos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular e ignorar suas especificidades, mas 

proporcionar suporte adequado aos professores e à escola para desenvolver suas ações 

pedagógicas (BRASIL, 2001). 

Para melhor atendimento das peculiaridades da clientela de educação especial, esse 

atendimento pode ser realizado em classes, escolas ou serviços de apoio especializado, caso 

não seja possível sua integração nas classes regulares de ensino (BRASIL, 1996). Segundo as 

diretrizes nacionais para educação especial na educação básica (BRASIL, 2001), os 

educandos com necessidades educacionais especiais são aqueles que apresentam:  

 

 Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a 

uma causa orgânica específica; aquelas relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências.  

 Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo, com utilização 

de linguagens e códigos, aplicáveis. 

 Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 

os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as 

atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer seus 

conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em 

sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de 

ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar 

(BRASIL, 2001, p. 39). 

 

No entanto, documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 

555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007, entregue ao ministro da Educação em 07 de 

janeiro de 2008, traz que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva objetiva a garantia da inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008):  

 

Alunos com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com 

diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 

escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 

desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos 

com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 

com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 
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qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas 

em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: 

dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e 

hiperatividade, entre outros (BRASIL, 2008, p. 15). 

 

Sendo assim, as crianças com sequelas de queimaduras podem ser beneficiadas pela 

proposta da educação especial, pois tais sequelas podem implicar em limitações físicas e 

prejudicar a qualidade da interação com seus pares. Esta última não está necessariamente 

relacionada à capacidade intelectual ou mental dessas crianças, uma vez que as crianças 

sobreviventes de queimaduras podem apresentar déficit de aprendizagem prévio à 

queimadura, e esta condição pode ser agravada pelas faltas ocasionadas pela necessidade de 

hospitalizações e tratamento, ou seja, pela descontinuidade do ensino. 

A construção do objeto de estudo desta tese apresentada até aqui contemplou o estado 

da arte das queimaduras na infância e como a proposta da educação especial pode amparar os 

sobreviventes de queimaduras, por ocasião de seu retorno à escola. Para finalizar a construção 

deste objeto de estudo, foi necessário nos apropriarmos do conhecimento produzido acerca da 

reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras. Com o desenvolvimento desta 

etapa, objetivamos conhecer como essa temática vem sendo explorada pelos pesquisadores, 

nos contextos nacional e internacional. Para o alcance desse objetivo, optamos pela condução 

de uma revisão integrativa da literatura que será apresentada a seguir. 

 

1.3. Reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras 

 

Realizamos uma revisão integrativa de literatura, a qual permitiu a inclusão de 

diferentes metodologias para um entendimento completo sobre a temática deste estudo 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005), fornecendo subsídios para tomada de decisão e o 

aperfeiçoamento da prática clínica. Seguimos as seguintes etapas: identificação do problema 

de estudo e elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos e busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos 

artigos selecionados e categorização dos estudos; avaliação detalhada dos estudos incluídos na 

revisão, interpretação e discussão dos resultados; e síntese do conhecimento 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Tomando a problemática das queimaduras infantis como motivo de internações e 

tratamentos prolongados, que provocam o afastamento das crianças e adolescentes das 
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atividades escolares, e as dificuldades enfrentadas por essa população ao retornar à escola; 

propusemos a seguinte questão: “Qual o conhecimento científico produzido acerca da 

reinserção escolar de crianças e adolescentes sobreviventes de queimaduras?”. 

As seguintes bases de dados foram utilizadas para busca dos artigos: LILACS que 

reúne as publicações científicas da área da saúde da América Latina e do Caribe; PsycINFO, 

referência nas áreas de psicologia, ciências do comportamento e educação; PubMed, arquivo 

digital produzido pela National Library of Medicine (USA), na área das Biociências; Web of 

Science que se refere a um conjunto de bases de dados (Science Citation Index, Social Science 

Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Current Chemical Reactions e Index 

Chemicus), compiladas pelo Institute for Scientific Information- ISI; e Scopus, base de dados 

multidisciplinar, produzida pela editora Elsevier. 

Os descritores e as palavras-chave utilizados tiveram como referência os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e o Medical Subject Headings (MeSH) e foram utilizados em 

diferentes combinações: child, adolescent, childhood burn, pediatric burns, burns, school 

reintegration, school re-entry e schools service.  Os critérios estabelecidos para a inclusão de 

artigos foram: artigos provenientes de estudos primários, independente da abordagem 

metodológica; disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, sem limite de tempo, com 

resumos indexados nas bases de dados supracitadas; com foco na reinserção escolar de crianças e 

adolescentes sobreviventes de queimaduras. Foram excluídos artigos que: não tinham o objetivo 

primário voltado para a reinserção escolar de crianças e adolescentes sobreviventes de 

queimaduras; apresentavam programas de reinserção escolar de crianças com outras condições 

crônicas; enfocavam a prevenção de queimaduras na escola; caracterizavam os atendimentos por 

queimaduras; focavam em práticas médicas e estéticas para reinserção social ou na reabilitação 

física, social, psicológica e qualidade de vida; comentários, críticas, livros, dissertações e teses. 

Durante a etapa de seleção dos artigos, foi realizada exaustiva leitura dos títulos e 

resumos para nos certificarmos de que estes atendiam à pergunta norteadora desta revisão e 

aos critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos. Diante de dúvida a respeito da inclusão 

ou exclusão de um estudo, preferimos incluir a referência para leitura na íntegra e discussão 

entre dois pesquisadores. Com a finalidade de verificar o nível de concordância entre os dois 

pesquisadores que realizaram a leitura das referências encontradas nas bases de dados, foi 

realizado o teste Kappa, com valor de K=0,69, indicando uma concordância substancial 

(VIERA; GARRETT, 2005).  

A busca dos estudos nas bases de dados resultou em 664 referências. Após excluirmos 

as duplicidades, foram encontrados 233 estudos, sendo excluídos 222 pelos seguintes 
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motivos: caracterização de diferentes populações (68), práticas médicas em geral (61), 

incluindo atendimentos emergenciais e cirúrgicos das queimaduras; aspectos de saúde em 

geral (43), incluindo reabilitação; caracterização e prevenção de acidentes pediátricos (16), 

incluindo queimaduras; violência e abuso infantil (7); programas de prevenção de 

queimaduras (acidentais ou propositais) (7); educação infantil e programas de reinserção 

escolar relacionados a outros tipos de condição crônica (5); custos financeiros de cuidados 

com queimaduras e outros traumas para vítimas de todas as idades (4); aspectos relacionados 

à gestão e à organização de centros de tratamento/serviços de saúde/universidades (4); revisão 

de literatura (3); impacto da queimadura para a família da criança (2); resenha de livro (1); e 

comentário (1). Nesta etapa, incluímos 11 artigos. Foi realizada busca manual nos dois 

periódicos mais citados nas referências dos artigos incluídos para nos certificarmos de que 

nenhuma referência deixou de ser contemplada: Burns (1975-2015) e Journal of Burn Care & 

Rehabilitation (1980-2005) que teve seu nome modificado para Journal of Burn Care & 

Research (2006-2015). Essa busca resultou na seleção de seis artigos, totalizando 17 estudos 

para a leitura na íntegra e discussão entre todos os autores. Dois pesquisadores de referência 

na área de queimaduras pediátricas revisaram este estudo para nos certificarmos de que 

nenhuma referência estava faltando. Quatro estudos foram excluídos após a leitura na íntegra, 

pois tinham foco na reabilitação geral de queimaduras. Ao final desse processo, a amostra 

desta revisão foi de 13 artigos. O fluxograma a seguir mostra as etapas percorridas para 

obtenção da amostra final de artigos incluídos na revisão (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma para seleção dos estudos 

 

Os dados foram analisados segundo os preceitos da análise de conteúdo dedutiva, 

composta de três fases: preparação, organização e apresentação dos dados (ELO; KYNGÄS, 

2008), ou seja, ao buscarmos os artigos, tivemos como foco de interesse os resultados 

relacionados à reinserção escolar de crianças e adolescentes sobreviventes de queimaduras. 

Os dados foram extraídos dos artigos, utilizando-se instrumento previamente elaborado pelos 

autores. Este instrumento contemplou: área de atuação dos pesquisadores; ano; local de 

desenvolvimento do estudo; introdução; objetivo; delineamento, conforme caracterizado pelos 

próprios autores dos artigos; participantes; procedimentos teórico-metodológicos e resultados 

referentes à reinserção escolar de crianças e adolescentes sobreviventes de queimaduras. Dois 

pesquisadores analisaram os artigos separadamente, com base neste instrumento, e discutiram 

os achados com os demais autores.  
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Caracterização  

Dos 13 estudos selecionados para análise, 11 eram estudos descritivos (ARSHAD et 

al., 2015; BISHOP; GILINSKY, 1995; BLAKENEY, 1995; BLAKENEY et al., 1995; 

CAHNERS, 1979; CRISTIANSEN et al., 2007; DUNLAP et al., 2013; MEYER; BARNETT; 

GROSS, 1987; O’BRIEN; WIT, 1985; ROSENSTEIN, 1987; STALEY et al., 1999) e dois, 

qualitativos (Grounded Theory Method e Interpretative Phenomenological Analysis) 

(HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). Sete 

tinham como autores profissionais da área da psicologia, seguidos por profissionais da área da 

assistência social, medicina, fisioterapia e terapia recreacional. A maior parte da amostra 

selecionada (dez) compreendeu estudos originados dos Estados Unidos, enquanto os outros 

três são provenientes da Inglaterra. Os artigos foram publicados em maior quantidade durante 

as décadas de 1990 e 2010, com quatro artigos em cada década, seguidas pela década de 1980 

com três artigos e décadas de 1970 e 2000 com uma produção em cada uma. 

A porcentagem da Superfície Corporal Queimada (%SCQ) relatada nos estudos variou 

entre 0,5% e 85% (ARSHAD et al., 2015; BISHOP; GILINSKY, 1995; HORRIDGE; 

COHEN; GASKELL, 2010; ROSENSTEIN, 1987; STALEY et al., 1999). O tempo de 

internação variou de 1 a 198 dias (ARSHAD et al., 2015; STALEY et al., 1999). O tempo de 

retorno escolar foi de 5 a 185 (ARSHAD et al., 2015), 0 a 37 dias (STALEY et al., 1999). 

Após a introdução de um programa de reinserção escolar, o tempo médio entre a alta e a volta 

para escola diminuiu em até 62,3%, nos grupos que optaram pelo programa (ARSHAD et al., 

2015). 

Após leitura na íntegra e análise detalhada dos 13 artigos, elaboramos três temas: I. 

Fatores relacionados ao processo de reinserção escolar; II. Programas de Reinserção 

Escolar; III. Responsabilidades e articulações para o sucesso da reinserção escolar. 

 

I. Fatores relacionados ao processo de reinserção escolar  

Uma série de fatores decorrentes da queimadura pode influenciar a reinserção escolar 

de crianças sobreviventes de queimaduras, tais como: duração da hospitalização; sexo; idade; 

níveis psicológicos e de desenvolvimento; dificuldades de aprendizagem anteriores à 

queimadura; visibilidade das cicatrizes; limitação física; tamanho da escola e distância desta 

ao hospital; papéis sociais da criança em sua comunidade; articulação entre hospital, escola, 

família e comunidade, incluindo reuniões prévias ao retorno e contato com os colegas durante 

toda a fase de recuperação. Cahners (1979) mostrou que depende da equipe da escola e dos 

colegas de classe fazerem com que a adaptação ocorra de maneira fácil ou difícil. 
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A partir da concepção de escola como primeiro espaço de socialização da criança fora 

da sua família, ela pode ser entendida como ambiente facilitador da adaptação social e 

emocional da criança sobrevivente de queimadura (O'BRIEN; WIT, 1985). A escola exerce 

grande influência na sociedade (CAHNERS, 1979) e podemos dizer que ela é a comunidade 

da criança, pois é dentro dela que a criança cria habilidades acadêmicas, sociais e senso de 

autoestima (BLAKENEY, 1995). Da mesma forma que a reintegração escolar é uma medida 

essencial de adaptação emocional e social nas queimaduras, ela também ocorre em outras 

condições crônicas ou com crianças que se ausentaram da escola por períodos longos de 

tempo (STALEY et al., 1999). Dessa forma, é essencial que a criança retorne o mais rápido 

possível para o seu mundo de brincadeiras e interação com os colegas (BISHOP; GILINSKY, 

1995; ROSENSTEIN, 1987), independentemente da extensão da queimadura ou da sua idade 

(STALEY et al., 1999). 

A preparação para a reinserção escolar da criança sobrevivente de queimadura deve se 

iniciar quando ela é admitida na fase aguda do tratamento e faz-se ainda mais necessária na 

alta hospitalar (BISHOP; GILINSKY, 1995; BLAKENEY et al., 1995; CAHNERS, 1979), ou 

seja, o planejamento do retorno escolar deve ocorrer simultaneamente ao planejamento da alta 

do hospital (BLAKENEY, 1995; CAHNERS, 1979). Esse planejamento deve ter como foco o 

paciente, sua família e sua comunidade (BLAKENEY, 1995), pois eles podem se sentir 

assustados com a transição do hospital para a escola (BISHOP; GILINSKY, 1995). Os 

professores e a equipe da escola também podem sentir medo, ansiedade ou se sentirem 

ameaçados, ao lidarem com a queimadura, pois não a compreendem ou não têm informações 

(BLAKENEY, 1995; CAHNERS, 1979). Sendo assim, para uma intervenção apropriada do 

plano de reinserção escolar, uma ligação entre o hospital e a escola deve ser estabelecida 

precoce e continuamente durante a hospitalização (STALEY et al., 1999). Cultivar este 

contato beneficia a própria comunidade escolar, pois esta começa a compreender o que é a 

queimadura, a experiência no hospital e o progresso da criança ao decorrer do tratamento e 

proporciona uma extraordinária compreensão dos padrões de comportamento e histórico de 

desenvolvimento da criança (CAHNERS, 1979). 

Alguns fatores podem influenciar no tempo em que a criança demora para retornar à 

escola como, por exemplo, extensão da queimadura e localização das lesões, duração da 

hospitalização e estado emocional pregresso à queimadura (CHRISTIANSEN et al., 2007). É 

raro uma criança ficar retida na série escolar que ela cursava antes da queimadura, porque a 

queimadura não gera problemas escolares adicionais de aprendizagem, mas sim, crianças que 
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já tinham problemas escolares antes da queimadura tendem a ter problemas depois dela 

(STALEY et al., 1999). 

Christiansen e colaboradores (2007) mostraram que pacientes residentes em áreas 

rurais demoravam mais tempo para retornar à escola, e que o tempo de internação, a idade e o 

sexo do paciente foram os fatores fortemente associados ao retorno escolar tardio como, por 

exemplo, crianças mais velhas e meninos. Outro estudo (STALEY et al., 1995) mostrou que 

crianças mais velhas retornam mais cedo à escola. Adolescentes com grandes queimaduras e 

longo período de internação tiveram mais problemas pós-queimadura do que crianças mais 

jovens e apresentaram maior necessidade de apoio da saúde mental (STALEY et al., 1999). 

Além da alteração da autoimagem corporal, frequentemente as crianças precisam 

utilizar vestuários de pressão e dispositivos para reabilitação, fazendo com que elas fiquem 

muito diferentes de como eram antes da queimadura (BISHOP; GILINSKY, 1995), o que 

demonstra a necessidade de discussão na comunidade e na escola e a utilização de programas 

de reinserção escolar.  

 

II. Programas de Reinserção Escolar  

A fase de transição do hospital para a escola é temida pela criança, sua família e a 

equipe da escola, sendo assim, é importante que a equipe do hospital intervenha com 

programas estruturados de reinserção escolar. Estes programas vêm sendo desenvolvidos para 

pacientes com diversas enfermidades e têm o objetivo de ajudar a criança que sofre de alguma 

condição de saúde, sua família e a comunidade escolar para retornar a sua rotina escolar 

normal (BLAKENEY, 1995), por meio de apoio emocional e informação necessária 

(CHRISTIANSEN et al., 2007; ROSENSTEIN, 1987). 

De acordo com Rosenstein (1987), o momento ideal para condução de um Programa 

de Reinserção Escolar é no primeiro dia de volta à escola da criança, por ser o que mais a 

amedronta, pois os colegas de classe podem tanto tratar a criança da mesma maneira que antes 

da queimadura quanto podem olhar fixamente para ela e fazer perguntas inapropriadas. Outros 

autores mostraram que um Programa de Reinserção Escolar deve se iniciar assim que passar a 

fase aguda da queimadura (O’BRIEN; WIT, 1985) e ser uma extensão do cuidado realizado 

inicialmente às crianças, após a queimadura (BISHOP; GILINSKY, 1995). O ideal seria que o 

hospital que atende a queimaduras pediátricas tivesse um programa escolar, caso contrário, as 

atividades escolares devem ser enviadas pela escola para o hospital e um dos pais ou membro 

da equipe de saúde pode ajudar a criança sendo seu professor. Quão cedo a criança apresentar 
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melhora na sua condição de saúde, as atividades acadêmicas devem ser introduzidas, seguindo 

as instruções escolares (BLAKENEY, 1995). 

Os programas de transição têm objetivos de ajudar os estudantes a se prepararem para 

a volta do colega que sofreu queimaduras e propiciar uma identificação com ele, diminuindo 

ansiedade e constrangimento que vão gerar diminuição de comportamentos defensivos, de 

afastamento e ridicularização, e os colegas vão aceitá-lo na sala (BLAKENEY, 1995). O 

abandono escolar foi o maior fator relacionado às crianças sobreviventes de queimaduras com 

dificuldades de adaptação à escola devido aos apelidos recebidos dos colegas da classe, 

gerando agressão, depressão e embotamento afetivo, o que poderia ser minimizado por 

programas de reinserção escolar (O’BRIEN; WIT, 1985). 

Os programas variam de acordo com a instituição e a equipe da unidade de queimados 

e com as demandas das crianças. Portanto, os programas não podem ser estanques e devem 

ser adaptados às necessidades particulares de cada criança, família, escola e comunidade. 

Necessidades distintas são apresentadas por cada criança e cada situação (BLAKENEY, 

1995). Uma instituição oferece o Programa de Reinserção Escolar para todas as crianças 

sobreviventes de queimaduras em idade escolar que ficaram hospitalizadas por, no mínimo, 

48 horas neste serviço, e o paciente pode optar por ser incluído ou não (ARSHAD et al., 

2015). Em outro centro de tratamento, somente crianças que estavam afastadas por longos 

períodos de tempo da escola, que passaram por cirurgias, ou que estavam usando máscaras ou 

talas, eram incluídas no Programa de Reinserção Escolar. Eventualmente, algumas crianças 

em atendimento ambulatorial eram selecionadas para o programa (CHRISTIANSEN et al., 

2007). 

Dos 13 artigos incluídos nesta revisão, 12 apresentaram programas de reinserção de 

crianças sobreviventes de queimaduras (ARSHAD et al., 2015; BISHOP; GILINSKY, 1995; 

BLAKENEY, 1995; BLAKENEY et al., 1995; CAHNERS, 1979; CHRISTIANSEN et al., 

2007; DUNLAP et al., 2013; MEYER; BARNETT; GROSS, 1987; O'BRIEN; WIT, 1985; 

ROSENSTEIN, 1987; STALEY et al., 1999; WILSON, GASKELL; MURRAY, 2014). A 

Tabela 1 apresenta detalhes de cada programa.  
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Tabela 1 – Programas de reinserção escolar, segundo artigo, objetivos e princípios, planejamento das intervenções e materiais e métodos 

Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

Arshad, 

Gaskell, 

Baker, Ellis, 

Potts, 

Councill, 

Ryan, Smith, 

Nixon, 

Greaves, 

Monk, 

Shelmerdine, 

Leach, Shah 

(2015) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Livreto e carta de apresentação: enviados para todos os 

professores coordenadores das escolas das crianças. 

Visita à escola: realizada mediante solicitação da criança 

e sua família. 

Questionários de feedback: fornecidos aos professores, 

pais, cuidadores e crianças. 

Equipe envolvida: três membros que poderiam ser 

psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas, enfermeiros e um especialista em 

brincadeiras (Play specialist). 

Público-alvo: NI 

Serviços: livretos, visita, vídeos e fantoches. 

Conteúdo do livreto: estrutura da pele, tratamento de cicatrizes, 

fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados com o sol, nutrição e 

bem-estar psicológico, com orientações sobre a melhor forma de 

apoiar a criança em seu retorno escolar. 

Material para escola primária: bonecos, outros recursos 

visuais e DVD. 

Material para escola secundária: informações sobre a estrutura 

da pele e como ela cicatriza, primeiros socorros e discussões 

facilitadas sobre o tema “estigma social após queimaduras”. 

Esses materiais podem ser enviados para as escolas antes do 

retorno da criança ou em situações em que não é possível 

organizar uma visita. 

Critérios de seleção: todas as crianças sobreviventes de 

queimaduras em idade escolar em hospitalização e que estejam 

internadas por 48 horas ou mais. 

Wilson, 

Gaskell, 

Murray 

(2014) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Visita: oferecida a todas as crianças e realizada de fato 

para àquelas que a requisitam. A equipe realiza atividades 

educativas concomitantemente à apresentação da criança 

no ambiente escolar. 

Equipe envolvida: equipe multidisciplinar, que inclui 

enfermeiros, médicos, cirurgiões, psicólogos, 

especialistas em jogos (Play Specialists), terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos clínicos. 

Público-alvo: crianças, professores e funcionários da 

escola. 

 

Serviços: visita, vídeos e fantoches. 

Conteúdo da visita: apoio e informações. 

Crianças: fantoches e manipulação de peças de vestuário de 

pressão. 

Crianças mais velhas: informações mais específicas sobre a 

pele, queimaduras e primeiros socorros. Discutem o tratamento e 

o apoio que os colegas podem oferecer às crianças em seu 

retorno escolar.   

Quando a visita não é possível: fornecimento de DVD que 

simula a visita. 

Cada visita é conduzida conforme as necessidades individuais de 

cada criança. 

Critérios de seleção: crianças e adolescentes com até 16 anos de 

idade, que sofreram queimadura.  

 

- continua - 
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- continuação - 

 

Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

Dunlap, 

Kagan, 

Arnold, 

Gottschlich 

(2013) 

Objetivo: maximizar a 

comunicação entre as 

crianças internadas e seus 

colegas de classe e 

minimizar os obstáculos não 

clínicos para o sucesso da 

reinserção escolar. 

Princípios: NI 

 

Contato com a escola: pode ser realizado tanto através 

da equipe de desenvolvimento infantil (Child Life staff) 

do hospital quanto da professora da classe hospitalar. 

Urso de pelúcia: enviado para a escola com materiais 

que explicam sobre o Programa. 

Envelope: posicionado junto ao urso de pelúcia. O 

professor pode enviar o envelope para o aluno 

hospitalizado e um novo envelope pode ser iniciado em 

seguida. Ao final, a criança com queimaduras ganha o 

urso de pelúcia que ficou em seu lugar. 

Equipe envolvida: equipe multidisciplinar: enfermeiros, 

médicos, terapeutas, assistentes sociais, especialistas em 

desenvolvimento infantil (Child life specialists) , e 

especialistas em educação. 

Público-alvo: NI 

Serviços: telefonemas, urso de pelúcia, envelope e materiais 

informativos.  

Materiais informativos: explicações sobre o Programa. 

Urso de pelúcia: ocupa a cadeira da criança com queimadura, 

todos os dias em que ela estiver ausente da sala de aula. 

 Envelope: colocado sobre a mesa da criança com queimadura 

para ser preenchido por cartões, cartas, fotos e outros objetos que 

serão entregues para ela durante a sua hospitalização. 

Critérios de seleção: crianças com matrícula da pré-escola à 

oitava série, com 20% ou mais da SCQ e previsão de 

hospitalização de, pelo menos, 2 semanas. 

 

Christiansen, 

Carrougher, 

Engrav, 

Wiechman-

Askay, 

Kramer, 

Gibran, Klein  

(2007) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Equipe envolvida: coordenador: especialista em 

desenvolvimento infantil (Child life specialist). 

Público-alvo: NI 

Materiais não especificados. 

O Programa é direcionado, geralmente, apenas a estudantes que 

permaneceram longos períodos fora da escola (ex. muitas 

semanas), que foram submetidos à cirurgia ou que terão de fazer 

uso de máscaras, talas e malhas de pressão, no momento da 

reinserção escolar. 

Staley, 

Anderson, 

Greenhalgh, 

Warden 

(1999) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

NI Serviços: telefonemas, cartas, vídeos individualizados, visita dos 

profissionais de saúde na casa, na escola e na comunidade da 

criança. 

Critérios de seleção: crianças em idade escolar.  

Critérios para receber a visita na escola: ter mais que 40% da 

SCQ, queimaduras visíveis e/ou alguma limitação física 

significativa. 

 

- continua - 
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- continuação - 

 

Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

Bishop, 

Gilinsky  

(1995) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Visita: ocorre no dia do retorno escolar da criança ou no 

dia anterior. Posteriormente à primeira visita, a equipe 

pode determinar a necessidade de outras.  

Vídeo: apresentado aos professores e colegas de classe, 

antes do retorno da criança.  

Equipe envolvida: especialistas em desenvolvimento 

infantil (Child life specialists), terapeutas de reabilitação, 

enfermeiro administrador de caso, pessoal da área 

psicossocial e um professor da escola. 

Público-alvo: todos que podem ter contato com a criança 

com queimaduras na escola. 

Serviços: telefonemas, vídeos personalizados e, se necessário, 

uma visita à escola. A equipe do hospital tem papel contínuo no 

apoio para a escola. 

Visita: a equipe do Centro de queimaduras se reúne com 

enfermeiros da escola, educadores físicos, monitores e outras 

pessoas que possam fornecer suporte para criança. É realizado 

um período de perguntas e respostas. 

 

Conteúdo do vídeo: apresenta o retorno da criança e membros 

da equipe de cuidados em queimaduras; ele é adaptado à idade 

do paciente e apresenta concretas informações visuais acerca da 

mudança corporal, vestuários e dispositivos necessários à 

criança, qualquer mudança no nível de atividade, experiência no 

hospital e cicatrizes. 

Critérios de seleção da visita e/ou vídeo: crianças com mais de 

40% da SCQ, queimaduras em face ou mãos e/ou outras 

questões complexas que a equipe considere necessária. 

Blakeney, 

Moore, 

Meyer, 

Bishop,  

Murphy, 

Robson, 

Herndon 

(1995)  

part II 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Assim que a criança é admitida no hospital, um contato 

telefônico é estabelecido com a escola o quanto antes. A 

escola é contatada novamente na alta e durante a 

hospitalização.  

Vídeo: na elaboração, as próprias crianças são 

encorajadas a falar. Os pacientes com dificuldades mais 

complexas têm, além do vídeo, a visita dos profissionais. 

Equipe envolvida: NI 

Público-alvo: NI 

Serviços: telefonemas, vídeo e visita. 

Vídeo: retrata e explica as queimaduras, descreve o processo de 

reabilitação, cicatrizes, limitações físicas e mudanças no corpo. 

Critérios de seleção para o telefonema para a escola: todas as 

crianças hospitalizadas. 

Critérios de seleção para o vídeo: crianças com 40% da SCQ 

ou mais e crianças com menos de 40% da SCQ, mas com 

queimaduras visíveis. 

Critérios para a visita na escola: geralmente, criança com 

cicatrizes severas, com múltiplas limitações físicas e inúmeras 

preocupações psicossociais. 

 

- continua - 
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- continuação - 

 

Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

Blakeney  

(1995) 

Parte I* 

Objetivo: facilitar a 

transição da criança do 

hospital para a escola. 

Princípio:  

1. Planejamento da 

reinserção se inicia o mais 

cedo possível; 

2. Pais ou cuidadores 

devem ser envolvidos e 

defender de forma 

apropriada a sua criança; 

3. Planos individualizados; 

4. Tratar a criança como se 

ela fosse voltar para a 

escola após a alta 

hospitalar; 

5. Disponibilidade contínua 

da equipe do Programa 

para a comunicação com os 

profissionais da escola. 

Materiais audiovisuais e/ou a visita: programadas no 

período imediatamente anterior ao retorno da criança. As 

informações fornecidas devem ser precisas e atuais. 

Apresentação na escola: a equipe do hospital elabora 

uma apresentação para a escola cujo tema é a criança 

sobrevivente de queimaduras. Geralmente, opta-se por 

fazer a apresentação sem a presença da criança. A 

presença dos pais na apresentação pode ser útil. 

Equipe envolvida: qualquer profissional capaz de 

responder por múltiplas áreas da saúde, como a 

recuperação física e psicológica do paciente. Essa equipe 

faz uso de roteiro para guiá-los na visita à escola. 

Público-alvo: qualquer um que interage com a criança. A 

comunidade escolar, família estendida, vizinhos, grupos 

de igreja e quem mais for importante para preparar a 

criança em seu retorno.  

 

Serviços: telefonemas, livretos, fotografias, slides, vídeos, 

bonecas e visita. 

Materiais escritos: livretos enviados para a escola, ainda 

durante a hospitalização da criança. 

Materiais audiovisuais: fotografias, slides e vídeos. Outros 

materiais didáticos: Bonecos e manuseio de malhas e/ou 

máscaras elásticas. 

Conteúdo da visita da equipe à escola e apresentação da 

criança aos colegas: como ocorreu o incidente; o que ocorreu 

durante a hospitalização; cicatrizes; talas, máscaras, vestuários de 

pressão e outros aparelhos; limitações da criança; papel dos 

colegas na reinserção da criança; abordagem de como a criança 

parece diferente por fora, mas é a mesma por dentro. 

A apresentação deve ser adequada à faixa etária da classe da 

criança que está retornando. 

Critérios de seleção: NI 

 

Meyer, 

Barnett, 

Gross  

(1987) 

Objetivo: NI 

Princípios: NI 

Programação da reinserção escolar: ocorre duas 

semanas antes da alta da criança.  

Formulário de alta: enviado para os professores ou 

terapeutas da escola ou dado a eles na visita. 

Equipe envolvida: NI 

Público-alvo: NI 

Serviços: cartas, telefonemas, visita à escola e formulário de alta. 

Visita: fisioterapeuta discute déficits físicos, cicatrizes e 

equipamentos especiais da criança. 

Conteúdo do formulário: dados da criança acerca de suas 

habilidades físicas, o quanto de atenção ela demanda durante a 

escola, transporte dela, cuidados com a pele, equipamentos 

especiais que ela use, se a mesma pode ou não participar da 

ginástica e esportes, além de adaptações psicológicas que a 

criança venha a ter. 

Critérios de seleção: NI 

 

- continua - 
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Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

Rosenstein 

(1987) 

Objetivo: providenciar à 

criança, família e escola 

apoio emocional e 

informação necessária para 

uma transição calma para a 

escola e prover educação 

com relação à prevenção de 

queimaduras. 

Princípios: retornar para a 

escola o mais cedo 

possível. A criança 

sobrevivente de 

queimaduras tem papel 

ativo na apresentação 

realizada em sua sala de 

aula. 

 

 

 

Admissão da criança: professores da classe hospitalar 

(Schoolteachers) recolhem dados da escola e registram 

em um quadro. 

Duas semanas antes da alta: realizado contato com a 

escola para marcar um encontro com a equipe do 

Programa. 

Telefonema: lembrar a escola quando a data estiver se 

aproximando; fisioterapeuta e terapeuta ocupacional da 

equipe reportam a necessidade do envolvimento do 

fisioterapeuta e terapeuta ocupacional da escola, na visita 

agendada. 

No momento da alta: os membros da equipe hospitalar 

preenchem um relatório de alta para a escola, o qual é 

assinado pelos médicos; 

Etapas da apresentação: 

1.Equipe estimula a escola a se identificar com a criança 

com queimadura; 

2.Informações sobre as queimaduras são compartilhadas.  

3.A escola é motivada a compartilhar sentimentos e ideias 

sobre o incidente e a queimadura envolvendo seu colega 

de classe. 

4.O terapeuta recreacional e a criança com queimaduras 

demonstram o tratamento básico através de um jogo.  

5.Os colegas e professores são incentivados a dizer 

sentimentos sobre o tratamento de queimaduras. 

6.Prevenção de queimaduras e técnicas de primeiros 

socorros foram demonstradas. 

7.O Programa conclui com um período de perguntas e 

respostas. 

Equipe envolvida: terapeuta recreacional, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social e o 

pessoal da escola. 

Público-alvo: NI 

Serviços: telefonemas, visita e livretos. 

Conteúdo da visita e apresentação da criança: prevenção de 

queimaduras, jogos, demonstração de dispositivos de reabilitação 

e livreto. 

Informações para o pessoal da escola e os colegas da criança 

acerca das habilidades físicas da criança, dispositivos de 

adaptação e assistência médica. 

Livreto: contém questões físicas e psicológicas enfrentadas pelas 

crianças com queimaduras e suas famílias. Ele é enviado para a 

escola assim que a criança é admitida no centro de queimaduras; 

discute sobre o Programa e apresenta informações em formato de 

perguntas e respostas. 

Critérios de seleção: NI 

- continua - 
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Programa 

 

Autor 

Objetivos e princípios Planejamento das intervenções Materiais e métodos 

O'Brien e 

Wit 

(1985) 

Objetivo: facilitar a 

transição das crianças com 

queimaduras/desfiguramento 

do hospital para a escola. 

Princípio: a criança com 

queimaduras e suas famílias 

são ativamente envolvidos 

na iniciação e 

implementação do 

Programa. 

 

 

Planejamento em duas fases: fase da hospitalização e 

fase da alta. 

Fase da Hospitalização: o Programa iniciou quando a 

criança não sofria mais risco de morte. A equipe do 

hospital contatou o pessoal da escola. Os colegas de 

classe foram motivados a enviar cartas, cartões, boletins 

informativos e fitas de áudio para a criança. Quando a 

criança estava com quadro clínico estável, a visita à 

escola podia ser agendada. 

Fase da alta: as atividades foram adequadas às idades 

das crianças de cada classe. 

Equipe envolvida: Mencionado apenas o envolvimento 

do assistente social 

Público-alvo: NI 

 

Serviços: cartas, telefonemas, visita e apresentação da criança 

com atividades para os colegas de classe. 

Atividades para a pré-escola (3-5 anos): manipulação de 

bonecas, jogos com dispositivos médicos, bandagens, talas e 

vestuários de pressão; livreto sobre prevenção e cuidado com 

queimaduras; jogos que requerem o contato físico/tocar. 

Exposição de aspectos da hospitalização para encorajar 

positivamente a identificação dos colegas com a criança com 

queimaduras. 

Atividades para a escola elementar (6-11 anos): exposição dos 

dispositivos de adaptação (talas, malhas e etc.); momento para 

perguntas e respostas; uso de marionetes e paródia. 

Atividades para adolescentes (12 anos ou mais): apresentação 

em slides abordando causas, classificação e fisiologia das 

queimaduras, intervenções médicas e rotina da hospitalização; 

tempo para perguntas e respostas; pequenas discussões em grupo 

que abordam temas sorteados e envolvimento de experiência de 

simulação.  

Critérios de seleção: criança ou adolescente com matrícula 

atual em algum programa escolar, que tenham queimaduras 

profundas, de segundo ou terceiro grau com potencial para 

cicatrizes/desfiguração, queimaduras com potencial risco para 

amputação e/ou queimaduras em áreas visíveis do corpo. Criança 

com hospitalização de mais de duas semanas com frequentes 

readmissões para cirurgias reconstrutivas, reabilitação com uso 

de malhas elásticas, talas e equipamentos adaptativos e que 

possuam alto nível de ansiedade. 

Cahners  

(1979) 

Objetivo: prover 

ferramentas aos professores 

e conhecimento necessário 

para facilitar a transição. 

Princípios: NI  

O planejamento do retorno para a escola deve começar na 

admissão hospitalar. 

Equipe envolvida: NI 

Público-alvo: NI 

 

Serviços: telefonemas e cartas do hospital enviadas para a escola 

Critérios de seleção: NI 

Legenda: NI = Não Informado //                  SCQ = Superfície corporal queimada. 

                *Este artigo é o único que reporta sugestões acerca do desenvolvimento de um Programa de Reinserção Escolar, mas não se trata de um Programa específico 
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Os programas de reinserção devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar de 

queimaduras (DUNLAP et al., 2013; ROSENSTEIN, 1987; WILSON; GASKELL; 

MURRAY, 2014), com enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais (ARSHAD et al., 

2015; BISHOP; GILINSKY, 1995; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014;), médicos e 

cirurgiões (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014), especialistas em jogos (play specialist) 

(ARSHAD et al., 2015; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014), especialistas em pediatria 

(child life specialist) e professores da escola (BISHOP; GILINSKY, 1995). A pessoa 

escolhida para visitar a escola deve ser capaz de responder por todas as áreas envolvidas no 

cuidado, abordando tanto a reabilitação física quanto psicológica da criança. Um roteiro 

contendo as informações que devem ser fornecidas pode ser usado para auxiliar nas visitas 

escolares, o que permite uma maior flexibilidade da equipe em decidir quem irá realizar a 

visita, tendo em vista o tempo e o orçamento da unidade (BLAKENEY, 1995). 

Um vínculo especial com a criança pode ser criado através da troca de experiências, 

como trabalhar com os próprios livros e receber a visita do professor (CAHNERS, 1979), 

receber telefonemas e cartas da escola e, após a alta hospitalar, receber visita da equipe do 

hospital na escola (ARSHAD et al., 2015; BLAKENEY, 1995; BLAKENEY et al., 1995; 

CAHNERS, 1979; DUNLAP et al., 2013; MEYER; BARNETT; GROSS, 1987; O'BRIEN; 

WIT, 1985; ROSENSTEIN, 1987; STALEY et al., 1999) e voltar para mesma escola 

(STALEY et al., 1999). 

Diversas estratégias para facilitar a reinserção escolar foram apresentadas no 

detalhamento dos programas dos estudos desta revisão, como telefonemas (BISHOP; 

GILINSKY, 1995; BLAKENEY, 1995; O’BRIEN; WIT, 1985; STALEY et al., 1999;), 

vídeos (BISHOP; GILINSKY, 1995; BLAKENEY, 1995), DVDs (ARSHAD et al., 2015; 

WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014), livretos (ARSHAD et al., 2015), visitas à escola da 

criança (ARSHAD et al., 2015; BLAKENEY, 1995; MEYER; BARNETT; GROSS, 1987; 

O’BRIEN; WIT, 1985; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014) e um urso de pelúcia que 

substituía a criança na escola (DUNLAP et al., 2013). Um programa pode ter um ou mais dos 

recursos apresentados anteriormente; tudo vai depender dos recursos da equipe de 

queimaduras e das necessidades da criança (BLAKENEY, 1995). O foco dos programas é na 

reinserção escolar, mas a prevenção de queimaduras acaba por ser uma consequência benéfica 

dos programas. Porém deve-se atentar para a integridade da criança sobrevivente de 

queimaduras, não a utilizando como exemplo para o trabalho preventivo, pois ela seria 

exposta a uma situação constrangedora (O’BRIEN; WIT, 1985). 
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Os profissionais de saúde envolvidos com Programas de Reinserção Escolar deveriam 

se preocupar em realizar uma análise metodológica cuidadosa e não somente com seus 

depoimentos de envolvimento direto (BLAKENEY et al., 1995). Segundo Christiansen e 

colaboradores (2007), não podemos ter certeza de que as crianças que fizeram parte dos 

Programas de Reinserção Escolar retornaram à escola mais cedo ou se tiveram mais sucesso 

ao segui-lo. Para Dunlap e colaboradores (2013), o impacto positivo dos programas mostra 

um potencial para tornar a reabilitação um procedimento bem-sucedido e duradouro. Wilson, 

Gaskell e Murray colaboradores (2014) trouxeram que as visitas do Programa de Reinserção 

Escolar foram benéficas tanto para os professores quanto para as crianças, pois os professores 

têm oportunidades de buscar apoio e informação nesses programas. 

 

III. Responsabilidades e articulações para o sucesso da reinserção escolar  

Este tema traz as responsabilidades individuais e coletivas dos sujeitos envolvidos no 

processo de reinserção escolar, bem como suas atribuições. Descreve sentimentos como 

ansiedade e culpa, reorganização da estrutura familiar, alterações de imagem corporal, 

informação, discriminação e contato entre família, hospital e escola. 

Após a queimadura, alguns pais podem se sentir culpados, ansiosos e estressados, pois 

duvidam de suas capacidades de serem bons pais e acabam se tornando superprotetores e 

supercompensadores (BLAKENEY, 1995).  A ansiedade pode estar relacionada a pouca 

autonomia durante a hospitalização da criança, na qual o cuidado do filho é delegado para 

outra pessoa (BLAKENEY, 1995). A vida familiar precisa ser adaptada para melhor 

acomodar a criança. Os pais precisam aprender a lidar com suas próprias emoções, criar novas 

habilidades e mudar os papéis de um contexto de vida “normal”, pois envolve trabalho, 

compromissos e outros filhos. Esse processo se torna ainda mais difícil se os pais trabalham 

em tempo integral (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Pais que têm apoio da comunidade, família e amigos lidam melhor com as 

modificações que ocorrem durante esse processo. Apesar de os pais relatarem dificuldades 

para realizar todas as tarefas decorrentes da recuperação dos filhos, eles geralmente sacrificam 

suas vidas pessoais em virtude do bem-estar físico e psicológico dos filhos, e os que 

acompanharam diretamente a recuperação das suas crianças apresentaram menores níveis de 

ansiedade e estresse com o passar do tempo (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Apesar de todo o planejamento para a volta à escola, a criança vai manifestar ansiedade e é 

aceitável esperar isso. Os pais podem se sentir mais confortáveis quando sabem que a 

ansiedade da criança é normal (BLAKENEY, 1995). 
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A família teme a rejeição e a ridicularização da criança devido às mudanças corporais 

e tenta protegê-la de ser machucada (BLAKENEY, 1995), pois crianças e adultos podem ser 

cruéis e rudes. É importante contabilizar todas as ocasiões que alguém feriu os sentimentos da 

criança, o que foi dito, por quem foi dito e assim se pode lidar de uma melhor forma no 

futuro. Durante o retorno ao centro de tratamento de queimaduras, a equipe de saúde deve 

incentivar o relato das crueldades sociais sofridas (BLAKENEY, 1995). 

Quanto mais os pais se envolvem no cuidado, mais confiantes e capazes eles se 

tornam, o que proporciona um impacto positivo na criança e na família (BLAKENEY, 1995). 

A equipe de saúde pode ajudar os pais a resgatarem sua confiança e se adaptarem aos seus 

novos papéis. Pode, também, os auxiliar fazendo com que a escola seja proativa em contatar 

os pais, para restabelecer um senso de confiança na escola (HORRIDGE; COHEN; 

GASKELL, 2010). Pois alguns pais relataram que a equipe da escola não foi capaz de cuidar 

de suas crianças (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). 

Durante a hospitalização, a equipe deve elevar ao máximo os resultados funcionais e de 

cosmética da criança através de enxerto precoce, técnicas de reabilitação e enxertos homólogos. 

Após a alta, deve estimular a participação da criança em atividades escolares (STALEY et al., 

1999), ampará-la durante sua reinserção social, para além da sua casa, e procurar motivá-la e 

também sua família (BLAKENEY, 1995). É de extrema importância lembrar que a equipe deve 

assistir a criança e a sua família e não dominar suas vidas (BLAKENEY, 1995).  

Explicações sobre como os programas de reinserção são desenvolvidos devem ser 

ofertadas pela equipe (BLAKENEY, 1995), e os programas devem ressaltar o empoderamento 

dos pais como protetores de seus filhos (STALEY et al., 1999). Assim, os pais devem ser 

envolvidos no cuidado da criança e devem fornecer suporte durante o retorno à escola. A 

comunicação entre a família e a escola e o suporte de ambas durante todo o processo de 

recuperação fazem com que a reinserção escolar ocorra de forma tranquila (O’BRIEN; WIT, 

1985; STALEY et al., 1999;). 

A escola deve ser atualizada sobre as informações de saúde da criança para auxiliá-la 

na transição. É de fundamental importância que uma pessoa de contato dentro da equipe de 

queimaduras seja definida, pois os professores tendem a perguntar ou relatar mais suas 

dificuldades quando têm uma referência (BLAKENEY, 1995). Geralmente, este papel é 

atribuído ao coordenador do Programa de Reinserção Escolar dos centros de tratamento de 

queimaduras (CHRISTIANSEN et al., 2007). 

Os professores são essenciais no auxílio do regresso sem problemas da criança para 

seu meio social e educacional (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). Porém os 
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professores têm inúmeras preocupações (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014), 

sentimentos e preconceitos acerca da aparência da criança, do “parecer diferente” que é 

indesejável (CAHNERS, 1979; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014;), da dor, dos 

hospitais, da adaptação e, muitas vezes, sentem raiva e culpam os pais pelo incidente 

(CAHNERS, 1979). Eles também têm medo de que a criança exija uma demanda muito 

grande de cuidados e que eles não sejam capazes de reconhecê-la (BLAKENEY, 1995) e que 

as outras crianças sejam insensíveis ou fiquem assustadas com a nova aparência da criança 

(BLAKENEY, 1995; WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). Apesar de todas as 

preocupações, os professores podem não ter oportunidade de reconhecê-las ou de refletir 

sobre elas, o que pode impactar no seu próprio bem-estar emocional e em como gerir a 

situação (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). Meyer, Barnett e Gross (1987) 

mostraram que, por vezes, os professores chegaram a impedir que as crianças realizassem 

atividades normais ou até mesmo comessem o que os colegas estavam comendo na cantina, 

baseando-se em concepções errôneas relacionadas às habilidades físicas das crianças. 

É necessário fornecer informações sobre as habilidades e necessidades específicas da 

reabilitação das crianças e os horários em que estão presentes nas escolas, pois os professores 

e gestores das escolas não são capacitados para identificar estas necessidades. Por exemplo, se 

a criança está fazendo uso de alguma medicação, eles têm de saber se estas medicações 

podem causar efeitos para as atividades escolares e precisam saber que podem ligar para o 

centro de tratamento de queimaduras sempre que precisar (BLAKENEY, 1995). Sendo assim, 

é crucial o contato entre o hospital e a escola, para que o planejamento da reinserção escolar 

não sobrecarregue os professores, além de suas demandas diárias (HORRIDGE; COHEN; 

GASKELL, 2010). A equipe da unidade de queimados é um recurso contínuo da escola e 

pode trabalhar também questões de prevenção de queimaduras (BISHOP; GILINSKY, 1995). 

Os educadores mostraram vontade de se envolver durante a internação (O’BRIEN; 

WIT, 1985). Os professores sentiram-se aliviados com as visitas dos Programas de Reinserção 

Escolar, pois puderam dividir suas responsabilidades com a equipe de saúde. Para melhorar a 

reinserção escolar da criança, é necessário trabalhar em conjunto, e a comunicação é 

fundamental neste processo (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014), o que estabelece 

confiança dos pais e resulta em uma forma mais calma de reinserção escolar para as crianças, 

familiares e equipe da escola (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Os colegas de classe se sensibilizaram com a volta da criança e tiveram atitudes 

protetoras, ajudando os professores a evitarem maiores danos à criança (WILSON; 

GASKELL; MURRAY, 2014). Os professores se esforçaram para garantir que a criança se 
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sentisse segura em sua sala de aula, porém existe a possibilidade de a criança encarar esse 

excesso de proteção como invasivo ou restritivo, a depender da idade da criança (WILSON; 

GASKELL; MURRAY, 2014). 

A relação entre professores e as crianças dentro da classe pode assemelhar-se ao 

funcionamento de uma família com papéis de pais e filhos, pois os professores também 

deixam seus sentimentos em segundo plano para poder se concentrar nas reações emocionais, 

bem-estar e comportamento das crianças (WILSON; GASKELL; MURRAY, 2014). A equipe 

de saúde precisa lidar com a comunidade escolar da mesma forma que lida com a família da 

criança (CAHNERS, 1979). Se a comunidade escolar tratar as crianças como normais, as 

crianças têm mais chances de se sentir normais (CAHNERS, 1979). A escola ser receptiva e 

dar apoio enquanto a criança está ausente é um fator determinante em relação ao retorno 

precoce ou não (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Apesar de a revisão integrativa favorecer a inclusão de estudos de metodologias 

diversas, apenas 13 estudos foram incluídos. Blakeney, Partridge e Rumsey (2007) apontam 

que é preciso conhecer muito mais sobre a reintegração social de sobreviventes de 

queimaduras, para que haja mudanças na situação dos mesmos. Os artigos encontrados, em 

sua maioria, requerem maior detalhamento metodológico. Um dos estudos (CHRISTIANSEN 

et al., 2007), por exemplo, foi apontado como tendo uma amostra limitada de participantes e 

com dados de difícil compreensão (GREENHALGH, 2007). A crítica direcionada a este 

artigo aponta que os autores se contrapõem ao que é considerado habitual, ao se referirem que 

as crianças mais novas retornam para a escola mais precocemente em relação às mais velhas 

(GREENHALGH, 2007). 

A partir dos resultados sintetizados nesta revisão, podemos afirmar que é positivo para 

a criança manter o contato com a escola e seus pares, ainda no período de hospitalização, e 

seu retorno deve acontecer o mais breve possível, proporcionando à criança uma ideia de vida 

normal. Para Boonen e Petry (2011), o afastamento da escola e dos colegas, gerado em 

decorrência de longos períodos de hospitalização, pode ser problemático devido ao essencial 

papel da educação no desenvolvimento cognitivo e na promoção do senso de normalidade e 

bem-estar psicológico da criança. O preparo da escola para a recepção da criança em seu 

retorno é importante, pois tem impacto direto sobre sua recuperação psicológica. Blakeney, 

Partridge e Rumsey (2007) afirmam que a resposta das pessoas às sequelas das queimaduras 

pode contribuir para dificultar a redefinição de autoimagem e autoestima dos sobreviventes de 

queimaduras. Neste sentido, ressalta-se que o suporte social e a esperança são fatores que 
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significantemente contribuem para a predisposição da autoestima global (BARNUM et al., 

2010). 

Estar hospitalizado pode representar para crianças e jovens manterem-se em um 

ambiente protetor (BLAKENEY; PARTRIDGE; RUMSEY, 2007, WEISS, 2015), com um 

sentimento de segurança que pode ser tanto físico quanto emocional, pois este período 

significa um afastamento da família e/ou estressores sociais que repercutem no seu estado 

emocional (WEISS, 2015). Deixar este ambiente significa começar a interagir com pessoas 

que nunca foram queimadas e que não possuem familiaridade com as sequelas decorrentes da 

queimadura (BLAKENEY; PARTRIDGE; RUMSEY, 2007). Durante a internação, a criança 

convive com outras crianças sobreviventes de queimaduras e com pessoas que estão 

habituadas com cicatrizes, vestuários de pressão e máscaras faciais (BLAKENEY et al., 

1995). Neste período, a criança com desfiguramento é confrontada diariamente com respostas 

negativas de visitantes e olhares fixos de outras pessoas do hospital (O’BRIEN; WIT, 1985). 

Por mais que ela queira voltar para casa, ela fica ansiosa por ter de deixar o seu ambiente 

protegido (BLAKENEY et al., 1995) e seus pais também (O’BRIEN; WIT, 1985). 

A imagem corporal é desenvolvida ao longo do crescimento da criança e, quando uma 

queimadura acontece, o seu desenvolvimento é interrompido (ROSENSTEIN, 1987). A 

imagem corporal faz parte da adaptação da criança ao seu novo senso de si e pode sofrer 

influência da reação dos outros a sua nova aparência (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 

2010). Devido ao uso de dispositivos médicos, essas crianças são mais propensas a sofrer 

preconceito em suas comunidades, a não ser que façam parte de um plano de reinserção social 

e escolar (BLAKENEY et al., 1995; CAHNERS, 1979). A comunidade, da mesma forma que 

professores e diretores, têm preconceitos e exercem pressão sobre essas crianças devido a seus 

padrões e culturas (CAHNERS, 1979). Assim, no processo de transição entre o hospital e a 

escola, há vários fatores que influenciam e prolongam o retorno escolar. Este processo 

acarreta modificações na imagem corporal interna para alcançar uma consonância com a 

mudança do corpo desfigurado e, como resposta ao trauma da queimadura, as crianças podem 

demonstrar retrocesso caracterizado pela constrição do ego, negação do desfiguramento 

físico, elevados níveis de ansiedade, medos, pesadelos e frequentemente enurese e evacuação 

involuntária (BEARD; HERNDON; DESAI, 1989). 

Na reinserção de fato, há, ainda, fatores que implicam na adaptação efetiva da criança 

ou adolescente que podem inclusive levar ao abandono escolar, como os apelidos que geram 

agressão, depressão e embotamento afetivo (O’BRIEN; WIT, 1985). Estudo (RIMMER et al. 

2007) demonstra que 61% das crianças escolares sobreviventes de queimaduras reportam 
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serem alvos de bullying na escola e dentre os tipos de agressão os mais comuns (67%) são os 

apelidos. O pátio da escola, a sala de aula da criança e o horário do almoço são os locais onde 

mais frequentemente são praticados atos de bullying. Em decorrência da agressão sofrida, as 

crianças possuem cefaleia e/ou dores estomacais, configurando-se em um sério problema para 

estas crianças (RIMMER et al., 2007). Pesquisas devem ser realizadas com o foco na análise 

da experiência da criança ao voltar para a escola e incluírem a investigação da ansiedade, 

angústia, desempenho acadêmico e frequência escolar (CHRISTIANSEN et al., 2007). 

Programas de Reinserção Escolar têm sido desenvolvidos, como iniciativa de alguns 

centros de tratamento de queimaduras, com o objetivo de favorecer a reinserção escolar de 

crianças sobreviventes de queimaduras. Facilitar a fase complexa de transição do hospital para 

a escola da criança sobrevivente de queimaduras e reintegrá-la no contexto anterior ao 

incidente são apresentados como escopos fundamentais da maior parte destes programas. 

Após a alta hospitalar, geralmente, as crianças sobreviventes de queimaduras e suas famílias 

não possuem mais assistência de profissionais de saúde, assim, elas se veem sozinhas, tendo 

de lutar com sua nova vida com cicatrizes e desfiguramento (BLAKENEY; PARTRIDGE; 

RUMSEY, 2007). 

É evidente a importância de intervenções que facilitam o processo de reinserção 

escolar, aos moldes dos programas descritos nesta revisão. Porém, a maneira mais adequada 

para se intervir, ainda paira no ar da atmosfera científica (BLAKENEY; PARTRIDGE; 

RUMSEY, 2007). Alguns dos programas descritos são ricos em detalhes acerca de seu 

desenvolvimento e procedimentos utilizados, entretanto, percebemos pouca descrição acerca 

da duração e de recursos financeiros necessários para a sua implementação. O’brien e Wit 

(1985), a este respeito, abordam acerca dos momentos em que a criança deveria receber 

assistência e recomendam que além do período de retorno à escola após a hospitalização, as 

crianças devessem receber apoio de um programa quando são transferidas para novas escolas 

e quando vão para escola pela primeira vez, aproximando-se de uma dimensão da duração 

necessária para o programa. Em relação aos recursos, todos os estudos que abordam 

Programas de Reinserção Escolar são provenientes de países desenvolvidos, onde mais 

recursos podem ser destinados a estas intervenções. Apesar disso, Blakeney, Partridge e 

Rumsey (2007) afirmam que o financiamento para programas de reintegração de 

sobreviventes de queimaduras tem sido escasso historicamente em todos os países.  

Blakeney, Partridge e Rumsey (2007) reportaram que, apesar do impacto positivo de 

Programas de Reinserção Escolar nos sobreviventes e nas escolas, estes últimos ainda almejam uma 



1 Introdução   50 
 

continuidade deste tipo de apoio, ou seja, algo além de uma única visita na escola, o que torna a 

duração e os custos financeiros dos programas em importantes focos de investigação. 

Dentre os artigos incluídos na revisão, 12 retrataram Programas de Reinserção Escolar 

para sobreviventes de queimaduras, e a maioria traz o conhecimento empírico acerca do 

impacto dos programas para seus públicos-alvo, sendo apenas dois destes estudos (ARSHAD 

et al., 2015; BLAKENEY et al., 1995) focados na eficácia de seus programas e que possuem 

maior rigor metodológico. Este fator reflete a necessidade de avanço científico no âmbito da 

avaliação da eficácia de suas intervenções. O’Brien e Wit, em 1985, já traziam que pesquisas 

precisam trazer as atitudes positivas das mudanças ocorridas nas classes das crianças, após o 

Programa de Reinserção Escolar. Investigações sobre a avaliação dos Programas de 

Reinserção Escolar podem contribuir para o aprimoramento desses programas. 

A fim de facilitar a reinserção escolar, todos os envolvidos neste processo precisam ser 

preparados. Sabemos que a escola é ambiente de socialização para crianças e adolescentes, 

local onde grupos culturais se formam e nem sempre o que é diferente atrai atenção positiva 

da comunidade escolar. A criança sobrevivente de queimaduras possui, muitas vezes, a 

diferença na aparência, tornando-a mais visível e ainda carrega consigo traumas psicológicos 

do incidente com o fogo. Segundo Stubbs e colaboradores (2011), em circunstâncias normais, 

crianças são vulneráveis por várias influências durante a infância, tanto internas quanto 

externas. Esta vulnerabilidade aumenta quando eles precisam aprender a viver com mudanças 

na aparência, causadas por queimaduras faciais severas. Dessa forma, intervir precocemente 

para reduzir esta vulnerabilidade é apropriado e necessário, independente da magnitude da 

diferença (STUBBS et al., 2011). 

A recuperação integral deve ser considerada prioridade, e o suporte oferecido deve ser 

contínuo. Para Blakeney, Partridge e Rumsey (2007), a literatura que retrata estudos 

longitudinais, acerca dos aspectos psicológicos da recuperação e da reabilitação da 

queimadura, é escassa, de forma que limita o conhecimento em estabelecer quanto tempo leva 

para a pessoa sobrevivente de queimaduras estabilizar seu senso de identidade, autoestima e 

bem-estar. Para os sobreviventes, todos os dias de interações sociais representam um desafio 

real. Realizar atividades diárias, ou de lazer, como fazer compras, estar em locais públicos ou 

usar o transporte público significa estar exposto a olhares, sendo preciso lidar com a 

curiosidade. Aprender a lidar com esta situação e que a população que não sofreu 

queimaduras fosse mais bem educada sobre queimaduras é desejo dos sobreviventes 

(BLAKENEY; PARTRIDGE; RUMSEY, 2007). 
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Educar a população não familiarizada com a queimadura pode auxiliar a criança em 

sua reinserção na escola e na comunidade, e ações educativas podem ser providas por 

programas de reinserção e/ou profissionais da saúde capacitados. Em estudo, Helms (2014) 

demonstrou que, com o apoio de Programas de Reinserção Escolar aos colegas de classe e da 

escola, foi possível evidenciar um aumento do conhecimento destes sobre a doença crônica da 

criança que estava retornando, o câncer, e este aumento do conhecimento foi associado à 

diminuição do medo e mais atitudes positivas para com a criança em seu retorno. A mídia 

poderia ser usada como meio de chamar a atenção da comunidade em geral para a temática 

das queimaduras, promovendo uma maior aceitação das pessoas sobreviventes (O’BRIEN; 

WIT, 1985). 

Além da própria criança, sua família lida com diversos sentimentos relacionados ao retorno 

à escola, tais como medo, culpa, ansiedade, estresse, e eles podem se tornar superprotetores. Os pais 

de crianças sobreviventes de queimaduras podem não confiar no papel da escola de protetora destas 

crianças e precisam de apoio para enfrentar esta nova situação. Fato semelhante acontece com pais e 

cuidadores de crianças com transtornos mentais após internação psiquiátrica, em que o retorno à 

escola configura-se em evento estressante, fazendo-os expressarem a necessidade de apoio para 

enfrentar os desafios que surgiram a partir do rompimento ocasionado pela hospitalização e de 

dificuldades de seus filhos (WEISS, 2015). As preocupações dos professores de crianças com 

queimaduras são semelhantes àquelas vivenciadas por professores de crianças com câncer 

(BLAKENEY, 1995). 

Centros de tratamentos de queimaduras possuem profissionais aptos a intervirem junto à 

escola e à família com a finalidade de facilitar a reinserção escolar de suas crianças e adolescentes. 

Segundo Rimmer e colaboradores (2007), a equipe de saúde repassa informações para os pais e para 

o pessoal da escola quando a criança recebe alta do hospital, especialmente quando a criança possui 

cicatrizes de queimaduras visíveis, em áreas como braços e face.  
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A queimadura na infância afeta diretamente as funções biológicas da criança e 

também a sua dimensão existencial, que envolve várias facetas como, na questão social, por 

exemplo, afeta a escolaridade, a prática esportiva, o lazer, o relacionamento com membros da 

família, as relações grupais e interpessoais com a(s) professora(s) e com colegas da escola. A 

presença de preconceitos ou de dificuldades operacionais para o seu cuidado podem ser 

fatores responsáveis por obstáculos no cotidiano da família e da criança, no percurso de seu 

crescimento e desenvolvimento e reinserção nas atividades cotidianas, como as escolares.  

Na revisão integrativa realizada e apresentada na introdução deste trabalho, 

identificamos inexistência de produção científica nacional e lacuna de conhecimento na 

literatura internacional acerca da reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras 

e resultados que mostrem a importância de se explorar as repercussões provocadas pelo 

acidente para as crianças e para os familiares, bem como seus amigos e professores, desde o 

momento em que a queimadura ocorreu até a volta para escola. Nenhum estudo trouxe como a 

cultura influencia neste processo.  

Estudar os aspectos culturais que permeiam esta temática pode auxiliar na 

compreensão do fenômeno e apontar quais ideias e ações influenciam a reinserção escolar 

destas crianças. Conhecer os elementos culturais dos envolvidos neste processo trará uma 

nova maneira de olhar as queimaduras no contexto escolar. A cultura exerce influência no 

modo de pensar e de agir das crianças e suas famílias acerca da queimadura, da sobrevivência 

e também como todos os envolvidos no cenário processo escolar da criança pensam e agem. 

É neste contexto que surge a motivação para o desenvolvimento desta pesquisa, a qual 

visa conhecer as experiências de crianças sobreviventes de queimaduras, suas famílias e 

outros atores sociais envolvidos neste processo, de forma a contribuir para a produção de 

conhecimento nesta área; para a promoção da saúde dessa clientela, minimizando as 

consequências dessa nova condição de vida para a família e a comunidade; e auxiliar os 

profissionais da área da saúde e da educação a lidarem da melhor forma com esta nova 

condição enfrentada por eles e pelas crianças, identificando elementos que possam servir de 

apoio aos membros dessas famílias e escolas. Portanto, faz-se necessário explicar 

compreensivamente e interpretar o processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes 

de queimaduras para que possamos minimizar as repercussões ocasionadas por esta nova 

condição. 
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3.1. OBJETIVO 

 

- Interpretar os significados do processo de reinserção escolar atribuídos por crianças 

sobreviventes de queimaduras, familiares, profissionais de saúde e professores. 
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4.1. Escolha da abordagem 

 

Após delimitarmos o objeto de estudo e suas características, consideramos a abordagem 

metodológica qualitativa adequada para o alcance dos objetivos propostos. Portanto, este é um 

estudo com abordagem metodológica qualitativa (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004), 

baseado no referencial teórico da Antropologia Interpretativa (GEERTZ, 1989) e no método 

etnográfico (NAKAMURA, 2011). Optamos por esta abordagem que possibilita interpretar 

um determinado fenômeno – processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes de 

queimaduras – em contextos culturais específicos, ou seja, interpretar os significados 

associados ao processo da queimadura e à reinserção escolar, na perspectiva de crianças 

sobreviventes e atores sociais envolvidos neste processo, como familiares, profissionais de 

saúde e professores. 

A abordagem metodológica qualitativa responde questões muito específicas que não 

devem ser quantificadas, pois abordam o universo das atitudes, dos valores, das crenças, das 

aspirações e dos significados. O ser humano se diferencia pelo fato de agir, pensar e 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivenciada e compartilhada com outros 

seres humanos (MINAYO; GOMES, 2013), ou seja, indivíduos que vivem juntos interpretam 

significados entre eles e os significados são transformados pela interação social (MOREIRA; 

CALEFFE, 2006). Esta é uma abordagem interpretativa (CHIZZOTTI, 1995) e, para os 

pesquisadores interpretativos, os significados sociais, como crenças e intenções são a base das 

ações humanas. Para eles, a pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar determinado 

fenômeno tentando partilhar significados. Eles acreditam que podem interpretar e fazer a 

articulação de experiências consigo mesmos e com os outros. Isso quer dizer que constroem 

de forma ativa o mundo no qual vivem (MOREIRA; CALEFFE, 2006).   

 

4.2. Antropologia Interpretativa 

 

A Antropologia Interpretativa compreende a humanidade sob o ponto de vista 

integrativo, ou seja, analisa o ser humano em sociedade por meio de suas diversas dimensões. 

A construção do conhecimento por esta base teórica se fundamenta no esforço de entender o 

outro, o diferente, a fim de nos perceber como os outros nos veem (PROCHNOW; LEITE; 

TREVISAN, 2006).  

Este referencial teórico tem a cultura como um dos seus conceitos base. O conceito 

adotado por Geertz (1989), assim como Max Weber, é de que a cultura é uma teia de 
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significados que o próprio homem teceu. Os significados são públicos, ou seja, a cultura é 

pública. Um indivíduo não pode piscar ou imitar uma piscadela sem saber o que é 

considerado piscar ou contrair fisicamente suas pálpebras. Um sujeito ou um grupo tem seus 

comportamentos guiados por estruturas psicológicas que fazem parte da sua cultura. As 

formas culturais são articuladas através do fluxo dos comportamentos e, por isso, é que 

precisa prestar atenção com exatidão nesses comportamentos (ação social). É importante 

lembrar que os significados não vêm de quaisquer relações intrínsecas e sim do papel 

desempenhado em um padrão de vida recorrente (GEERTZ, 1989). A maneira como um 

grupo de indivíduos vive, ou seja, os padrões de atividade humana e as estruturas simbólicas, 

como normas e valores, dão sentido a essa atividade e isto é a cultura (POLIT; BECK, 2011).  

O conceito semiótico de cultura adotado por Geertz tem como objetivo a expansão do 

universo do discurso humano. A cultura é um contexto e dentro dela os signos interpretáveis 

(símbolos) são descritos de forma inteligível, ou seja, com densidade. A compreensão da 

cultura de um povo exibe sua normalidade sem diminuir sua particularidade (GEERTZ, 

1989). O indivíduo demonstra através de motivos e justificativas os sentidos da experiência de 

um determinado fenômeno, o que traz coesão à situação vivida. O pesquisador tem como 

função interpretar esses sentidos, pautados na compreensão do mundo da vida dos 

participantes e reconstruir o(s) significado(s), com base em conceitos teóricos numa fusão 

com o mundo do pesquisador, e assim, os significados tornam-se conhecimentos científicos 

(DÁZIO, 2008). 

A partir das unidades de sentido, se faz um refinamento dos significados comuns, 

importantes e diferentes e os contrasta com a literatura. O pesquisador confronta o mundo do 

informando com seu próprio mundo com a intenção de construir a sua compreensão dos 

significados da experiência em estudo com alteridade e relativizando-os com os contextos 

sociais. O pesquisador é deslocado do microcosmo para atingir o macrocosmo, o qual é 

representado pelo contexto histórico e as construções socioculturais onde o grupo estudado 

está inserido (DÁZIO, 2008). No enfoque tradicional, o estado da mente dos indivíduos 

(intenções e significados) ou mundo (objetos e estruturas), que é o domínio do significado, 

pode ser capturado por meio de uma apresentação via linguagem falada ou escrita 

(GRANDESSO, 2000). 

Os praticantes da antropologia fazem etnografia e, ao se compreender o que é a prática 

da etnografia, é que se pode iniciar o entendimento do que representa a análise antropológica 

como forma de conhecimento (GEERTZ, 1989). Para coletar e analisar os dados de uma 
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pesquisa baseada no referencial teórico da Antropologia Interpretativa, utiliza-se o método 

etnográfico.  

 

4.3. Método etnográfico 

 

A etnografia abrange a descrição e a interpretação de uma cultura e de um 

comportamento cultural (POLIT; BECK, 2011). A prática da etnografia consiste em 

estabelecer relações, selecionar informantes, realizar a transcrição e elaborar textos (a partir 

das ações e ideais), fazer o levantamento das genealogias e o mapeamento do campo, ter um 

diário, porém não são as técnicas que a definem e sim o esforço intelectual exigido do 

pesquisador, pois etnografia é uma descrição densa da realidade (GEERTZ, 1989). O método 

etnográfico é um estudo profundo e exaustivo do contexto e do comportamento de um 

indivíduo (SOUSA; BARROSO, 2008). Essa abordagem metodológica parte de uma 

compreensão inicial de si e do outro e, após, realiza uma interpretação. Para compreender os 

diversos significados do outro, o método etnográfico faz uso do trabalho de campo que se 

estrutura pelo conjunto de técnicas e estratégias para a coleta de dados, como a observação 

participante e a entrevista (GUALDA; HOGA, 1997; ROCHA; ECKERT, 2008), a análise 

documental (GUALDA; HOGA, 1997) e o uso do diário de campo (ROCHA; ECKERT, 

2008).  

De maneira geral, a observação participante consistia de um período de convivência 

prolongada do antropólogo com a sociedade estudada, no qual ele aprendia a língua nativa e 

coletava dados acerca de aspectos da vida social (ROCHA; ECKERT, 2008). Participar das 

atividades sociais era fundamental para a prática da observação do comportamento da 

sociedade e o antropólogo (pesquisador) anotava em seu diário de campo observações, 

informações e esclarecimentos sobre as práticas obtidas através de conversas ou entrevistas 

com os sujeitos. A observação participante era considerada a técnica de coleta de dados mais 

significativa para explicar a alteridade de sociedades primitivas (ROCHA; ECKERT, 2008). 

Ela é uma técnica de coleta de dados menos estruturada e que depende do pesquisador, o qual 

precisa estar no campo constantemente convivendo com os sujeitos em seu ambiente nativo. 

A observação participante é uma técnica que provoca modificações no contexto observado e 

ao mesmo tempo no observador (GUALDA; HOGA, 1997). Atualmente, pela impossibilidade 

do pesquisador de permanecer o tempo todo em campo, como acontecia com os antropólogos 

antigamente, e do pesquisador ser modificado e modificar o contexto a todo momento, 

assume-se o uso da observação participante e observação direta em diferentes momentos 
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deste estudo. Durante a realização de uma observação participante, o pesquisador pode 

formular questões informalmente após sentir necessidade de esclarecer dúvidas (ROSSI, 

1997). 

A entrevista é um processo e não somente produto da pesquisa empírica; é uma troca 

de experiências face a face entre o pesquisador e o pesquisado; é uma relação diádica, na qual 

os componentes da díade são estranhos no início, mas, após os encontros limitados no tempo 

e sem continuidade que proporcionam uma sociabilidade específica, e eles se tornam 

parceiros (ROMANELLI; BIASOLI-ALVES, 1998). As entrevistas podem ser formais ou 

informais, dependendo do objetivo e do momento de sua realização (ROSSI, 1997). Neste 

estudo, utilizamos a entrevista em profundidade, aquela em que “o objeto investigado é 

constituído pela vida, experiências, ideias, valores e estrutura simbólica do 

entrevistado” (GODOI; MATOS, 2010, p. 303) e pode contribuir para ampliação do 

conhecimento relacionado ao contexto social de investigação (OLIVEIRA; MARTINS; 

VASCONCELLOS, 2012). 

Toda vez que o pesquisador “vai a campo”, ele deve registrar as observações e os 

relatos das experiências observadas ou escutadas em um diário, conhecido como diário de 

campo (ROCHA; ECKERT, 2008), bem como suas reflexões (ZAGO, 1994). Roberto 

Cardoso de Oliveira, um antropólogo brasileiro, usa a expressão em inglês Semantical Gap 

para falar sobre a experiência de observar e escutar o outro, na qual ocorre a descoberta do 

outro e a do próprio pesquisador, seja durante a interação face a face ou no ato de refletir 

sobre a experiência (ROCHA; ECKERT, 2008). O ato de escrever mostra a capacidade de 

fazer com que as formas culturais adotadas por tais fenômenos sejam recriadas e tenham vida 

novamente, mas na forma escrita (ROCHA; ECKERT, 2008). Margareth Mead (1979) já dizia 

que a antropologia é uma disciplina de palavras e que o etnógrafo é um escriba.  

A análise documental também é um recurso para coleta dos dados que é a análise de 

qualquer material escrito que tem relação com o fenômeno de estudo, como por exemplo, 

prontuários de pacientes. Tem como vantagem que estão disponíveis para consulta quantas 

vezes forem necessárias e não têm custo, porém deve se atentar para veracidade das 

informações (GUALDA; HOGA, 1997). 

No método etnográfico, existe um consenso entre os pesquisadores de que a coleta e a 

análise dos dados devem acontecer concomitantemente e de maneira que sua complexidade 

vai aumentando com o decorrer do estudo. Têm como finalidade extrair temas e proporcionar 

entendimento profundo de valores e crenças que orientam as ações dos sujeitos. Existem 

várias maneiras para que a análise dos dados seja conduzida e existe ainda a possibilidade de 
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associação com demais métodos de análise (GUALDA; HOGA, 1997). Neste estudo, 

utilizamos a análise temática indutiva de Braun e Clarke (2006). Vários domínios culturais 

formam um tema cultural, o qual torna possível a reprodução e a visão holística da cultura em 

estudo. Quando existe recorrência da ideia sobre algo em vários domínios culturais, isto é o 

indício de um tema cultural. Ou seja, o(s) tema(s) cultural(is) representa(m) a cultura em 

poucas palavras, tem alto grau de generalidade e representa(m) a conceituação do pesquisador 

sobre a cultura estudada (GUALDA; HOGA, 1997). É por meio da imersão que os temas 

culturais são desvendados (SPRADLEY, 1979). 

Em relação ao rigor metodológico na pesquisa etnográfica, o pesquisador deve 

observar alguns pontos importantes para garantir a validade do estudo. Primeiro, o 

pesquisador deve reconhecer os seus próprios pressupostos e valores antes do início da 

pesquisa e, com o desenvolver desta, deve descrever se foram afetados ou modificados. 

Segundo, o tempo de permanência no campo deve ser longo, pois o maior número de 

observações proporciona melhores possibilidades de interpretação dos dados. Terceiro, as 

fontes de informação devem ser diversas e coletadas em momentos diferentes. Quarto, o 

pesquisador deve descrever de forma clara os métodos, os procedimentos e as formas de 

obtenção dos dados. Devem apresentar também aqueles dados que conduziram o pesquisador 

à interpretação e inferências. Por último, é importante que o pesquisador principal se envolva 

com outros pesquisadores durante diferentes etapas do processo de investigação para que os 

dados sejam analisados em outras perspectivas (GUALDA; HOGA, 1997).  

 

4.4. Contexto social do estudo 

 

Ao entrar em campo, o pesquisador precisa se despir de preconceitos e valores para 

compreender a sociedade que irá estudar, ainda mais com o risco de que os conhecimentos 

das ciências biomédicas e da saúde se sobreponham ao sentido dado ao fenômeno pelo 

pesquisado (NAKAMURA, 2011). A partir daí, o pesquisador deve iniciar o contato com o 

sujeito ou grupo que irá ser estudado. Saber quando e onde ir, com quem se pode falar ou não, 

como agir em determinadas situações são algumas das implicações do consentimento para 

realização da pesquisa (ROCHA; ECKERT, 2008). A interação pesquisador e pesquisado é 

fundamental para o bom desenvolvimento da pesquisa, mas esta interação requer atributos 

pessoais do pesquisador como sensibilidade, empatia e capacidade de interação. O 

pesquisador precisa se aproximar dos pesquisados, porém, ele corre o risco de perder sua 

identidade e sair modificado da experiência (GUALDA; HOGA, 1997). 
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A prática da etnografia em contextos socioeducacionais tem como foco de 

investigação um espaço social conhecido e familiar antes de tudo, pois as escolas são de 

existência global e, apesar de ter suas orientações culturais específicas, têm estruturas básicas 

semelhantes. Apesar de a escola aparentar ser um espaço social familiar, o pesquisador tem de 

estudar, compreender, refletir e analisar os quadros interpretativos que o levam ao 

entendimento cultural do contexto de estudo. O pesquisador que pratica etnografia no 

contexto escolar precisa ser hábil para compreender como alunos, professores e a comunidade 

escolar veem suas práticas sociais e como estão inseridos neste ambiente social (WELLER; 

PFAFF, 2013). 

Sendo assim, a situação social escolhida para o desenvolvimento deste estudo está 

associada ao processo de reinserção escolar da criança sobrevivente de queimadura, ou seja, 

desde a queimadura, quando a criança iniciou seu atendimento no Centro de Tratamentos de 

Queimaduras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo – CTQ-HCFMRP/USP; passou por hospitalização, alta e retornos 

ambulatoriais, interagiu com familiares no domicílio e com as pessoas envolvidas no contexto 

escolar, incluindo as primeiras interações com seus pares e professores. Não necessariamente 

a criança passou por todos esses cenários e interagiu com todos esses atores sociais. O 

hospital, o domicílio e a escola constituíram os contextos sociais selecionados para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

O hospital foi o ponto de partida para o contato com os participantes, no qual se 

iniciou o vínculo com os participantes e que perdurou durante toda coleta de dados. O CTQ-

HCFMRP/USP foi inaugurado em 1982 e é um centro de referência de tratamento e pesquisa 

em queimaduras no Brasil. Em 2014, foram realizadas 3.101 consultas e procedimentos 

ambulatoriais e 137 internações (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2014). 

Atualmente, tem duas salas para atendimento ambulatorial; duas salas de cirúrgicas, porém 

apenas uma em funcionamento; e dez leitos de internação mista, ou seja, adultos e crianças, e 

dois destes leitos são destinados à terapia intensiva. Entre 2012 e 2013, período de coleta de 

dados, o CTQ-HCFMRP/USP contava com a atuação de uma equipe multidisciplinar, 

composta por oito cirurgiões plásticos, um agente administrativo, uma nutricionista, uma 

psicóloga, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, seis enfermeiros, um técnico e 16 

auxiliares de enfermagem, segundo os dados contidos nas escalas dos funcionários. 

Para esse estudo, foram convidadas a participar crianças em idade escolar. Definimos 

crianças em idade escolar como sendo aquelas entre 6 e 12 anos de idade; inseridas ou não na 
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escola por ocasião do acidente; pertencentes a Ribeirão Preto, microrregião e demais regiões 

do Brasil, em seguimento no CTQ-HCFMRP/USP; familiares ou principais cuidadores que 

acompanharam alguma parte significativa do tratamento; profissionais de saúde que tiveram 

maior contato com a criança durante seu tratamento; amigos próximos e professores que 

conviveram com as crianças desde antes de o acidente até sua reinserção na escola. Foram 

excluídas do estudo as crianças menores de 6 anos e os adolescentes maiores de 12 anos 11 

meses e 31 dias; que tiverem outras condições crônicas associadas à queimadura; que 

tentaram se autoexterminar; familiares, amigos e professores que não participaram ativamente 

do processo pós-trauma da criança, ou seja, estes indivíduos não foram recrutados para o 

estudo.  

No estudo etnográfico, o importante é a qualidade dos dados coletados e, a priori, não 

existe a necessidade de se determinar o número de participantes que serão incluídos na 

pesquisa (GUALDA; HOGA, 1997). Com o desenrolar da coleta de dados, fomos analisando 

a qualidade das informações obtidas até chegarmos à conclusão de que tínhamos informações 

suficientes para retratar o contexto sociocultural de maneira geral e realizar a interpretação 

compreensiva e explicativa dos dados para alcançar o objetivo proposto. Participaram deste 

estudo 14 crianças sobreviventes de queimaduras, seus responsáveis e os atores sociais 

envolvidos no processo da reinserção escolar (44), totalizando 58 participantes. 

Para um melhor entendimento das relações familiares e socioculturais das crianças 

sobreviventes de queimaduras, utilizamos dois instrumentos para auxiliar na coleta de dados, 

o genograma e o ecomapa.  O genograma é a representação gráfica padronizada de 

informações sobre a família, apresenta a dinâmica familiar e as relações entre os membros 

com a presença de no mínimo três gerações (WRIGHT; LEAHEY, 2000).  Uma pessoa é 

tomada como ponto de referência para construção das relações interpessoais e geracionais de 

ascendência e descendência e é denominada caso índice (PEREIRA et al., 2009), no caso 

deste estudo, a criança sobrevivente de queimaduras. O genograma fornece informações sobre 

os papéis desempenhados pelos membros das famílias de diferentes gerações e dá bases para 

discussão e análise das interações familiares (ROCHA; NASCIMENTO; LIMA, 2002). O 

ecomapa representa de forma esquemática as relações entre a família e a comunidade 

auxiliando na avaliação dos apoios disponíveis e seu uso pela família (WRIGHT; LEAHEY, 

2000), ou seja, apresenta os contatos da família com pessoas, grupos ou instituições, como 

escolas, serviços de saúde e comunidades religiosas (OLSEN; DUDLEY-BROWN; 

MCMULLEN, 2004) e por meio dele podemos compreender a natureza das relações 
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estabelecidas, por exemplo, se existem relações conflituosas, de afeto ou até mesmo ausência 

de relações.  

 

4.5. Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo foi iniciado após aprovação do CEP-EERP/USP em janeiro de 

2012. Nesta etapa, duas técnicas já explicadas no referencial teórico-metodológico foram 

fundamentais para coleta dos dados: a observação participante e a entrevista em profundidade. 

O genograma e o ecomapa auxiliaram no entendimento das relações familiares e sociais. 

Durante a coleta de dados, realizei anotações das minhas observações, impressões, 

questionamentos e sentimentos no diário de campo, o que auxiliou no processo de análise. 

Coletei dados relativos às condições clínicas e terapêuticas dos prontuários das crianças 

sobreviventes de queimaduras para complementar a coleta de dados. 

O pesquisador que pratica a etnografia passa a compreender a cultura através do 

trabalho de campo e retrata a cultura por meio do texto etnográfico, uma vez que, a cultura 

por si só não é visível ou tangível (POLIT; BECK, 2011). A minha inserção no campo de 

coleta de dados foi prolongada, de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. A longa permanência 

no campo é um dos pressupostos do estudo etnográfico, para captar as ações e as ideias dos 

participantes. No início, a inserção no campo não foi fácil, pois os funcionários trabalhavam 

juntos por anos, eu era uma estranha para eles e precisava mostrar o que estava fazendo ali. 

Por vezes, fui questionada por funcionários da área de enfermagem sobre conhecimentos 

técnicos e aos poucos eles adquiriram confiança, comentavam que durante o final de semana 

não era dia de fazer pesquisa e que eu deveria descansar, e me avisavam quando havia uma 

criança internada, por mais que esta não se enquadrasse aos critérios de inclusão do estudo. A 

inserção foi facilitada por profissionais de saúde de outras classes profissionais, como da 

psicologia, terapia ocupacional e medicina, fato que me causou estranheza no início, pois 

acreditava que os profissionais da enfermagem seriam os que mais me dariam suporte por 

sermos da mesma categoria profissional. 

As crianças e seus cuidadores muitas vezes não compreendiam que minha ligação com 

o CTQ-HCFMRP/USP era somente de pesquisadora. Eles pareciam acreditar que eu era 

enfermeira do serviço. Quando eu era questionada sobre questões clínicas e terapêuticas, 

respondia de acordo com as rotinas, ou questionava-os sobre sua opinião acerca do que 

tinham me perguntado e, ao final dos encontros, esclarecia as dúvidas. Houve casos nos quais 

o vínculo com os pacientes era tão forte que os responsáveis me ligavam para sanar dúvidas 
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ao invés de ligarem diretamente no CTQ-HCFMRP/USP. Eu fornecia as informações por 

telefone, comunicava o serviço pedindo agendamento de um retorno ambulatorial e retornava 

para família. O vínculo foi maior com algumas famílias, as quais se preocupavam com o meu 

bem-estar. 

O contato inicial com os participantes aconteceu no CTQ-HCFMRP/USP em sua 

maioria durante a primeira internação da criança após a queimadura, seguidas por crianças 

internadas para realização de cirurgias reparadoras e, somente de uma família me aproximei e 

entrevistei durante o seguimento ambulatorial. A princípio foram realizadas observações 

participantes e entrevistas informais com o objetivo de apreender como acontecia o 

atendimento a estes pacientes naquele local, bem como, iniciar a aproximação com os sujeitos 

do estudo e coletar dados socioculturais. Estes dados foram importantes para conhecer quem 

eram estas crianças e seus principais cuidadores, quais os aspectos físicos, sociais, 

econômicos e culturais que faziam parte de sua história de vida. Depois de estabelecido o 

contato inicial com os participantes, todas as primeiras entrevistas foram realizadas no CTQ-

HCFMRP/USP.  

Um roteiro para coleta de dados de cada participante da pesquisa foi utilizado 

(APÊNDICE A). As entrevistas foram conduzidas por meio de questões norteadoras ao longo 

dos vários contatos com os diferentes participantes da pesquisa levando-se em consideração 

em qual momento da reabilitação eles estavam, como por exemplo, “Como aconteceu a 

queimadura?”, “Como foi a volta para casa?”, “Como foi a volta para escola?”, “O que você 

fez quando alguém falou algo que você não gostou?”. Observações foram realizadas no 

sentido de compreender e explicar os sentidos dados pelos participantes à queimadura e ao 

retorno às atividades anteriores ao acidente; outros aspectos foram observados considerando 

as peculiaridades de cada família. 

Após o contato inicial durante a internação, agendei outros encontros com o cuidador 

de acordo com sua disponibilidade e condição clínica da criança, por exemplo, evitava dias 

que a criança em questão havia sido submetida à cirurgia. Neste dia, auxiliava os funcionários 

do CTQ-HCFMRP/USP com alguma rotina, coletava dados dos prontuários ou entrevistava 

outra criança ou familiar internado. Nestes encontros, questionava sobre as primeiras 

reflexões sobre o acidente e como imaginavam que seria a volta para casa e nos encontros 

seguintes, como seria a volta para casa e para escola. Preocupei-me em questionar acerca de 

como eles, crianças e seus cuidadores iriam agir frente a determinadas situação quando 

retornassem ao domicílio e à escola. Questionei como os cuidadores e os profissionais de 

saúde agiriam se estivessem no lugar da criança. Entrevistei os profissionais de saúde para um 
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melhor entendimento do fenômeno e se eles entendiam que a reinserção escolar é um 

processo que deveria ocorrer desde a internação aguda da criança. As indagações foram 

importantes para que, em fase posterior, eu pudesse contrastar os discursos, o modo 

consciente como eles planejavam lidar com a situação, como as minhas observações 

participantes, e eu pudesse conferir se as ações e as ideias eram coerentes ou não.  

Durante os retornos ambulatoriais, dei seguimento à pesquisa fortalecendo o vínculo, 

esclarecendo dúvidas que surgiram em encontros anteriores e perguntando novas questões 

relacionadas ao momento que a criança estava vivendo, como por exemplo, como estavam as 

interações em casa e se a criança já havia retornado à escola. 

A fim de conhecer o ambiente domiciliar e o contexto cultural das famílias, após a alta 

hospitalar, agendei as visitas por telefone ou durante os retornos ambulatoriais. Foram 

realizadas entrevistas em profundidade individuais ou grupais, a fim de ampliar nossa 

compreensão e explicação sobre os diferentes sentidos atribuídos ao processo de reinserção 

escolar e como eles interagiam entre si. 

Durante os encontros no ambulatório ou no domicílio, pedi para as crianças e seus 

responsáveis me avisarem quando retornariam à escola e informei que iria participar do 

primeiro dia de retorno à escola. Durante as visitas às escolas, fui bem recebida pelos 

funcionários dos serviços gerais à direção, e eles me forneceram as informações questionadas. 

Somente duas professoras não demonstraram simpatia com a minha presença em duas escolas 

diferentes, com atitudes de ignorarem minha presença até ficarem me olhando sem resposta, 

porém os próprios funcionários destas escolas disseram que essas “não eram pessoas fáceis de 

lidar, gostavam de humilhar quem é mais novo”, e chamam uma delas de “carne de pescoço” 

(pessoa difícil, ruim). Não visitei a escola de seis crianças, porque duas delas residiam em 

outros Estados e já haviam sido reinseridas no ambiente escolar; uma porque a administração 

da escola não me autorizou; uma família por eu ter perdido o contato no decorrer do estudo; e 

porque duas crianças permaneciam internadas ao final da coleta de dados. Uma criança 

mudou de escola e eu consegui visitar as duas escolas. Maiores detalhes, provenientes das 

entrevistas, observações e diários de campo, sobre os contextos dos acidentes e das famílias 

serão apresentados na seção seguinte, Resultados e Discussão. O quadro 1 apresenta a família 

e a criança, os números de 1 a 14 se devem pela inserção da família no estudo, número e a 

duração dos encontros, ou seja, traz as principais informações que caracterizam o trabalho de 

campo desenvolvido. No mínimo, foi realizada uma entrevista com a presença da criança e do 

seu principal cuidador, em sua maioria, a mãe. As entrevistas variaram de cinco minutos a 
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mais de uma hora. Os encontros de cinco minutos a 3 horas e 40 minutos. Foram realizadas 

visitas aos domicílios e às escolas (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Apresentação do número e duração dos encontros realizados por família e seus 

participantes. Ribeirão Preto, 2013 
 

Família /Criança caso 

índice 

Número de encontros Duração dos encontros (horas, 

minutos e segundos) 
1 / Rodrigo 1 entrevista criança 

1entrevista mãe e criança 

1 entrevista vizinha 

1 entrevista amigo 

1 entrevista 2 professoras 

2 encontros informais 

2 visitas à escola 

Entrevistas: 02h06m:10s 

(01h57s; 20hs; 09h12m; 36h01m) 

Encontros informais: 20hs 

Visitas à escola: 06:hs (TTE) / 05hs 

(CC) 

2 / Isabela 1 entrevista criança 

1 entrevista mãe 

1 entrevista mãe e criança 

1 entrevista profissional de saúde 

1 entrevista professora 

2 encontros informais 

3 contatos telefônicos 

1 visita domiciliar 

1 visita à escola 

Entrevistas: 01h40m06s 

(14h12m; 05h29m; 47h12m; 9h55m; 

23h48m) 

Encontros informais: 30hs 

Contatos telefônicos: 05hs 

Visita domiciliar: 15hs 

Visita à escola: 01h (TTE) / 05hs (CC) 

 

3 / Gabriel 2 entrevistas mãe e criança 

5 encontros informais 

Entrevistas: 02h39m56s 

(25h47m; 1h14m09s) 

Encontros informais: 40hs 

4 / Miguel 2 entrevistas mãe e criança 

1 entrevista professora 

1 encontro informal 

1 contato telefônico 

1 visita domiciliar 

1 visita à escola 

Entrevistas: 02h57,02s 

(16h28m; 01h31m; 01h09m34s) 

Encontro informal: 30hs 

Contatos telefônicos: 03hs 

Visita domiciliar: 2hs 

Visita à escola: 01h (TTE) 

5 / Valentina 1 entrevista criança 

4 entrevistas criança e mãe 

2 entrevistas 2 professores 

2 entrevistas 2 profissionais de saúde 

14 encontros informais 

2 visitas domiciliares 

3 visitas à escola 

Entrevistas: 04h29m58s 

(20h40m; 01h12m59s; 58h35m; 

24h35m; 23h41m; 17h30m; 11h33m; 

32h50m; 07h35m) 

Encontros informais: 03h40m 

Visitas domiciliares: 03h30m 

Visitas à escola: 04hs (TTE) / 20hs 

(CC) 

6 / Eduardo 

 

1 entrevista 

2 encontros informais 

Entrevista: 01h07m06s 

Encontros informais: 40hs 

7 / Lucas 1 entrevista criança 

1 entrevista criança, irmão, avó e avô 

2 entrevistas avó 

1 entrevista pai 

2 entrevistas 2 professoras 

1 entrevista profissional de saúde 

15 encontros informais 

7 contatos telefônicos 

3 visitas domiciliárias 

3 visitas à escola 

Entrevistas: 04h37m10s 

(01h09m29s; 15h53m; 01h04m20s; 

01h04m49s; 23h06m; 14h13m; 

15h01m; 10h19m) 

Encontros informais: 07h30m 

Contatos telefônicos: 50hs 

Visitas domiciliares: 02hs 

Visitas à escola: 03h20m (TTE) / 15hs 

(CC) 

 

8 / Artur 1 entrevista avó 

2 entrevistas mãe 

1 entrevista criança 

2 entrevistas 2 professoras 

1 entrevista profissional de saúde 

4 encontros informais 

1 visitas à escola 

Entrevistas: 02h32m38s 

(01h08m57s; 28h29m; 04h12m; 

06:h1m; 17h03m; 19h20m; 08h06m) 

Encontros informais: 40hs 

Visitas à escola: 02hs (TTE) 

9 / Pedro 1 entrevista pai e criança Entrevista: 01h17s 

10 / Henrique 2 entrevistas mãe 

1 encontros informais 

Entrevistas: 01h11m27s 

(30h08m; 21hs; 20h19m) 
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1 entrevista professora 

2 visitas à escola 

Encontros informais: 05hs 

Visitas à escola: 03hs (TTS) 

- continua - 

 

 

- continuação - 

Família /Criança caso 

índice 

Número de encontros Duração dos encontros (horas, 

minutos e segundos) 
11 / Gustavo 2 entrevista mãe e criança 

1 entrevista profissional de saúde 

1 entrevista professora 

3 encontros informais 

1 visita à escola 

Entrevistas: 

(01h09m33s; 43h06m; 44h14m; 

01h04m04s) 

Encontros informais: 30hs 

Contatos telefônicos: 10hs 

Visitas à escola: 02hs (TTE) 

12 / David 1 entrevista criança 

2 entrevistas mães 

1 entrevista pai 

2 encontros informais 

2 visitas domiciliares 

Entrevistas: 01h39m15s 

(25h06m; 01h24m:38s; 49h31m) 

Encontros informais: 20hs 

Contatos telefônico: 05hs 

Visitas domiciliares: 4h30m (3hs; 

1h30m) 

13 / Daniel 1 entrevista mãe e criança 

1 entrevista criança 

1 entrevista profissional de saúde 

Entrevistas: 49h16m 

(29h39m; 07h38m; 11h59m) 

Encontros informais: 05hs 

14 / Felipe 1 entrevista mãe e criança 

1 entrevista pai e criança 

1 entrevista profissional de saúde 

Entrevistas: 02h09m57s 

(57h51m; 52h05m; 20h01m) 

Encontros informais: 30hs 

*Tempo Total de permanência na Escola: TTE 

*Conversa com a criança no contexto escolar: CC 

 

Como mencionado, eu, pesquisadora responsável pela pesquisa, coletei todos os dados, 

os quais incluíram dados de entrevistas, observações e diários de campo provenientes das visitas 

ao CTQ-HCFMRP/USP, domicílios e escolas em Ribeirão Preto-SP e região. Os dados da 

observação participante e entrevistas informais foram registrados no diário de campo, os quais 

eram realizados de forma manual em papel, após os encontros, e depois digitados no 

computador. Os dados obtidos nas entrevistas formais foram gravados e transcritos em seguida 

para que o sentido dos discursos não fosse perdido, e com a finalidade de armazená-los de 

forma organizada, facilitando posteriormente a análise etnográfica. Uma auxiliar de pesquisa 

realizou as transcrições e eu as revisei de maneira minuciosa, pois algumas palavras ou 

discursos não foram compreendidos em sua plenitude pela auxiliar, pois esta não sabia o 

contexto que aquele discurso foi dito. Também indiquei nos textos dados contidos nos diários 

de campo e provenientes das minhas observações durante os encontros. Assim, retornei ao 

campo para esclarecer questões que surgiram durante discussões com minha orientadora e 

quanto aos dados coletados. 

Após quase dois anos imersa no campo de coleta de dados, percebi que os dados eram 

suficientes para responder aos objetivos da pesquisa e foi chegada a hora de estranhar o 

familiar, ou seja, os hábitos, as rotinas, as ações e as ideais que eram estranhas no início da 

coleta de dados, agora eram comuns, e para continuar o estudo, era necessário me ausentar.  
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Somente a convivência com um grupo de pessoas e participar do seu cotidiano não é 

suficiente para uma apropriada coleta de dados. O olhar antropológico, o qual se fundamenta no 

estranhamento e conhecimento teórico, é que orienta o trabalho de campo. É necessário que o 

pesquisador o estude mesmo, como se fosse o outro para realizar o processo de estranhar aquilo 

que é familiar (DAMATTA, 1981. Apud ROMANELLI; BIASOLI-ALVES, 1998). Porém, o 

pesquisador precisa ter conhecimentos teóricos e certa acuidade para exercitar o estranhamento 

frente à realidade que irá analisar para poder capitar e escolher os fatos significativos 

(ROMANELLI; BIASOLI-ALVES, 1998). Realizar o estranhamento e utilizar o saber 

antropológico contribuem para que o pesquisador perceba e selecione fatos e acontecimentos 

para articulá-los em um corpo teórico que conduz à análise dos dados etnográficos 

(ROMANELLI; BIASOLI-ALVES, 1998). O estranhamento é um esforço sistemático do 

pesquisador em analisar uma situação que lhe é familiar de modo como se fosse estranha 

(ANDRÉ, 2008). Após o pesquisador ficar um longo período de tempo no campo para entender 

o fenômeno estudado, ele precisa realizar esse estranhamento, se distanciar do campo. 

Distanciamento não quer dizer neutralidade, mas sim rigor. O pesquisador busca diferentes 

sujeitos, fontes de informação e perspectivas de interpretação dos dados (ANDRÉ, 2008). 

O processo de saída do campo foi gradual e as famílias foram informadas que caso fosse 

necessário eu iria contatá-las. Em janeiro de 2013, fui realizar a etapa de doutoramento 

sanduíche na Holanda para vivenciar uma cultura completamente diferente da minha e estudar 

sobre cultura e conceitos antropológicos que pudessem auxiliar na discussão dos dados. Alguns 

dados socioculturais não foram obtidos devido à perda de contato com algumas famílias que 

mudaram de telefone, endereço e não me comunicaram ou ao CTQ-HCFMRP/USP. 

 

4.6. Considerações Éticas 

 

Considerando o desenvolvimento da pesquisa com seres humanos, o protocolo de 

pesquisa foi apreciado, aprovado e acompanhado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP), 

instituição proponente do estudo (ANEXO A), bem como pelo CEP da instituição 

coparticipante, HCFMRP-USP (ANEXO B), em cumprimento à Resolução CNS 196/96 

(Brasil, 1996), vigente na época, e observância dos cuidados éticos das pesquisadoras. O 

Chefe da Divisão Médica de Cirurgia Plástica e Reparadora da Unidade de Queimados do 

HCFMRP/USP (ANEXO C) e Centro de Estudos de Emergência em Saúde da Unidade de 

Emergência – HCFMRP/USP (ANEXO D) aprovaram o desenvolvimento do projeto na 
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referida unidade. Como não era possível, a priori, sabermos as quais escolas as crianças 

estariam vinculadas, se seriam todas de Ribeirão Preto ou região, solicitamos a autorização da 

Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto e da Diretoria Regional de Ensino da 

Região de Ribeirão Preto-SP. Ambas aprovaram o desenvolvimento do projeto (ANEXOS E e 

F). Quando a criança era de outra cidade, solicitei autorização para a Secretaria Municipal de 

Educação da referida cidade e, posteriormente, aos diretores das escolas nas quais as crianças 

estavam inseridas. À medida que as crianças foram retornando às escolas, solicitei autorização 

aos diretores, recebendo a aprovação de todas para visitar a escola e conversar com 

professores e funcionários, com exceção de uma escola particular. A supervisora desta escola 

respondeu aos meus questionamentos por telefone e por e-mail. Por motivo de anonimato, as 

cartas de aprovação da pesquisa com os nomes das crianças, seus responsáveis, sua escola e 

cidade, não são apresentadas neste estudo. Mantenho original e cópia em local seguro.  

Foram elaborados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

linguagem apropriada a cada população alvo e foi cuidadosamente respeitado o processo de 

obtenção do consentimento para cada um dos participantes, nas distintas etapas da pesquisa. 

Os dados das crianças foram coletados somente quando havia assentimento destas, após o 

consentimento de um dos pais ou seus representantes legais. Foi preservado o anonimato dos 

participantes, bem como solicitadas as assinaturas do TCLE aos participantes (APÊNDICE B 

– responsável pela criança sobrevivente de queimadura e criança; APÊNDICE C – 

profissional de saúde; APÊNDICE D – familiar; APÊNDICE E – professor; APÊNDICE F – 

responsável pelo amigo/colega da criança vítima de queimadura) e permissão para gravar seus 

depoimentos antes do início da coleta dos dados. O processo de obtenção do consentimento 

foi finalizado com a assinatura dos Termos, inclusive do assentimento das crianças. 

Optei pela substituição dos nomes dos participantes pelos 100 nomes femininos e 

masculinos mais comuns no Brasil por entender que substituir o nome por uma letra e um 

número descaracteriza a pessoa como ser humano e entendendo que o nome também traz 

significado para determinada cultura, por isso, a opção dos nomes mais comuns (SOUZA, 

2014; PAIS & FILHOS, 2013). 

 

4.7. Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi baseada nos pressupostos da análise temática de Braun & 

Clarke (2006), a qual é um método para identificar e analisar dados. Serve tanto para refletir a 
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realidade quanto para desfazer ou desvendar a superfície da realidade. A análise e a coleta dos 

dados foram realizadas concomitantemente. 

Temas ou padrões dentro dos dados podem ser identificados de duas formas principais 

de análise temática: em forma de análise indutiva, que é construída a partir dos dados, e análise 

dedutiva, que utiliza conceitos prévios para sua construção. A análise indutiva é o processo de 

codificação sem tentar enquadrá-lo em uma pré codificação ou preconceitos analíticos do 

pesquisador (BRAUN; CLARKE, 2006). 

A análise temática é dividida em seis etapas (BRAUN; CLARKE, 2006). Algumas das 

fases desta análise são semelhantes às fases de outros métodos de uma pesquisa qualitativa, de 

forma que estes estágios não são necessariamente todos exclusivos da análise temática. O 

processo de análise começa quando o pesquisador começa a notar e procurar padrões de 

significado e questões de interesse potencial nos dados, podendo ser já durante a coleta de dados.   

Fase 1 – Imersão e familiazrização como os dados: Nesta etapa, foram realizadas as 

transcrições das entrevistas, leituras repetidas e exaustivas das mesmas e dos diários de campo e 

foram realizadas anotações das percepções iniciais para codificação dos dados. Alicerce para o 

resto da análise. A transcrição é essencial e deve ser feita de forma literal com pontuação 

adequada para não alterar os discursos. As transcrições seguiram os seguintes padrões: recortes 

dentro da mesma fala foram indicados por parênteses e reticências (...); observações 

importantes, contextualizações e expressões não verbais dos participantes foram entre colchetes 

[informação] para melhor compreensão por parte do leitor. Optei por adequar os discursos dos 

participantes ao nível formal da língua portuguesa em respeito a eles, pois muitas vezes os 

participantes dizem de maneira informal algumas expressões que se fossem mantidas, poderiam 

gerar constrangimento. 

Fase 2 – Criação dos códigos iniciais: Realizei de forma manual (sem o auxílio de 

softwares) e sistemática a identificação e a criação dos códigos que compõem as unidades de 

sentidos, que são as ideias iniciais. 

Fase 3 - Busca de temas após codificação: Realizei os agrupamentos dos códigos em 

unidades de sentido mais genéricas. Todos os detalhes extraídos tiveram vários olhares além do 

meu, o da orientadora e dos coorientadores, para nos certificarmos que nenhum dado importante 

foi esquecido ou recebeu menor atenção. Um “tema” “miscelânea” foi criado para  abrigar os 

códigos que pareciam temporariamente não caber em seus temas principais.  

Fase 4 – Revisão dos temas: Essa etapa envolve o refinamento dos temas. Lemos e 

checamos a validade das unidades de sentido para encontrarmos padrões coerentes entre os 
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dados. As unidades foram reformuladas, quando necessário, sempre com foco na problemática 

do estudo. Um “mapa temático” foi inicialmente construído.  

Fase 5 - Definição e nomeação dos temas: Os núcleos temáticos foram claramente 

definidos e nomeados com títulos que capturaram o que de mais importante estava relacionado 

ao objeto e à questão da pesquisa. O mapa temático dos significados foi finalizado.  

Fase 6 - Elaboração do relatório final: A fim de responder à questão de pesquisa e 

produzir a tese, os dados extraídos que deram origem as unidades de sentido e os núcleos 

temáticos foram relacionados com a literatura (BRAUN; CLARKE, 2006).  

Portanto, a análise e a interpretação dos dados surgem da comparação e do agrupamento 

de categorias selecionadas (unidades de sentido), sintetizando os dados referentes aos 

significados para o grupo em estudo, por meio do(s) tema(s) cultural(is). O tema cultural é 

construído a partir dos dados, ou seja, o significado atribuído à experiência de ter sido queimado 

e à reinserção escolar em seu contexto de vida cultural.  

O mapa dos sentidos temático é apresentado a seguir, no diagrama 1, por meio do qual 

representamos os códigos construídos. Após seu refinamento elaboramos duas unidades de 

sentido: “Fatores e fatores prévios ao retorno escolar” e “A volta à escola”. 

O mapa dos significados é apresentado no diagrama 2, o qual reflete as unidades de 

sentido provenientes dos participantes da pesquisa acrescidas dos conceitos de estigma, 

identidade e corporeidade (literatura) e da interpretação da pesquisadora. Este conjunto é 

chamado de fusão de horizontes e construímos um núcleo temático que explica o fenômeno 

estudado compreensivamente.  

A análise temática indutiva foi realizada concomitantemente com a coleta dos dados, 

como já foi dito, e eu retornava ao campo para buscar questões e aspectos que ajudassem na 

compreensão do fenômeno e a continuar o processo de análise. Portanto, as etapas descritas 

anteriormente foram realizadas por várias vezes na busca da melhor maneira de organizar os 

dados e construir as unidades de sentidos e os núcleos temáticos. As ações e as ideais presentes 

nos discursos dos participantes foram identificadas, ou seja, o conteúdo semântico dos dados foi 

considerado. Todos os dados foram discutidos e interpretados por mim, com auxílio da 

orientadora e da coorientadora no Brasil e com os supervisores no exterior, durante a etapa de 

doutoramento sanduíche na Holanda, os quais tinham domínio da temática e da abordagem 

teórico-metodológica. Por fim, realizei o diálogo com a literatura existente na área, culminando 

com a fusão dos horizontes dos participantes, pesquisadores e literatura. Os significados 

atribuídos ao processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras serão 

apresentados nos resultados e discussão a partir da experiência e do contexto cultural das 
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crianças, seus familiares e atores sociais envolvidos neste processo, como profissionais de saúde 

e professores. 
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Diagrama 1 - Mapa dos sentidos
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Diagrama 2 - Mapa dos significados
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5.1. APRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

5.1.1 Caracterização sociocultural dos participantes da pesquisa e das queimaduras 

 

Participaram deste estudo 14 crianças sobreviventes de queimaduras entre 7 e 12 anos. 

As idades que ocorreram mais queimaduras foram de 9 (n=6) e 12 anos (n=5). Segundo o 

sexo, 12 meninos participaram do estudo e duas meninas. Quando a queimadura ocorreu, duas 

crianças eram lactentes e uma não possuía idade escolar, portanto, essas três crianças não 

estavam inseridas na escola, as demais estavam no 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com 

predominância do 3º ano (n=6). No momento da inclusão neste estudo, as crianças cursavam 

entre o 2º e o 8º ano do ensino fundamental, sendo o 4º ano o mais prevalente (n=4). O 

principal agente causador de queimaduras foi o álcool líquido (n=8), seguido de chama direta 

após vela cair e provocar incêndio, alimento (explosão de panela de pressão) e água quente, 

taturana, gás e fogo. Taturana é o nome popular da larva de lepidópteros (mariposas) 

(CARDOSO; HADDAD JÚNIOR, 2005). 

O percentual de superfície corporal queimada (%SCQ) variou entre cinco e 65, com 

três crianças com opacificação de córnea, porém nenhuma delas perdeu a acuidade visual. O 

número de atendimentos de cada criança no CTQ do HCFMRP/USP variou de seis a 73, 

envolvendo atendimentos ambulatoriais, internações, cirurgias, sessões de fisioterapia, 

atendimento de terapia ocupacional ou psicologia. As crianças ficaram internadas de uma a 

cinco vezes; somente um paciente fez seguimento ambulatorial. O número de atendimentos e 

procedimentos é diretamente proporcional ao %SCQ, ou seja, pacientes que sofreram 

queimaduras mais extensas, necessitaram realizar mais procedimentos como, por exemplo, 

desbridamento e enxertia de pele. Três crianças apresentaram queimaduras em locais que 

poderiam ser ocultados pelo uso de roupa e sapatos. O quadro a seguir apresenta os dados 

específicos de cada criança (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Caracterização das crianças sobreviventes de queimadura, segundo: família, sexo, idade, data do acidente, tempo de experiência pós-

queimadura, nível educacional quando a queimadura ocorreu e quando foi convidada a participar do estudo, idade apropriada ao ano escolar, 

agente etiológico da queimadura, Percentual da Superfície Corporal Queimada (%SCQ), visibilidade da queimadura, período de internação, 

número de atendimentos no Centro de Tratamento de Queimaduras (CTQ) e participantes da pesquisa. Ribeirão Preto, 2013 

 
Identificação 

da Família 

Identificação 

da Criança, 

Sexo e Idade 

(anos)* 

Data do 

acidente 

Tempo de 

experiência 

pós-

queimadura 

Nível 

educacional: 

queimadura 

e inserção 

no estudo 

(ano ensino 

fundamental) 

Idade 

apropriada 

ao ano 

escolar 

 

Agente 

etiológico 

da 

queimadura 

% 

SCQ 

Visibilidade 

da 

queimadura** 

Período de 

internação 

no CTQ 

(dias) 

Número de 

atendimentos 

no CTQ**** 

/ Número de 

internações 

Participantes 

da pesquisa 

1 Rodrigo, M, 

11 

20/11/2011 5 meses 4º / 5º Não Álcool e 

fogo 

19,5 

Opacificação 

de córnea 

Sim PI: 31 28 / 4  Criança 

Mãe 

Vizinha 

Amigo 

2 Professoras  

2 Isabela, F, 

7 

12/04/2012 2 semanas 3º / 3º Sim Larva de 

lepidóptero 

 

S.I. Não PI: 14  8 / 1 Criança 

Mãe 

Professora 

Profissional 

de saúde  

3 Gabriel, M, 

11 

10/08/2008 3 anos e 9 

meses 

4º / 8º Sim Álcool e 

fogo 

S.I. Sim PI: 13***  31 / 2 Criança 

Mãe 

 

4 Miguel, M, 

8 

30/04/2006 6 anos N.I.E / 4º Não Água quente 37,5 Sim PI: 57 (15 

no CTI) 

 

49 / 5 Criança 

Mãe 

Professora 

 

5 Valentina, F, 

8 

31/05/2012 1 dia 3º / 3º Não Álcool e 

fogo 

8,3 Sim PI: 38  49 / 1 Criança 

Mãe 

2 Professores  

2 

Profissionais 

de saúde  

 

6 Eduardo, M 

8 

2004 8 anos N.I.E / 2º Não Chama 

(vela) 

S.I. Sim PI: 9*** 12 / 2 Criança 

Avó 

- continua - 
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- continuação -  

dentificação 

da Família 

Identificação 

da Criança, 

Sexo e Idade 

(anos)* 

Data do 

acidente 

Tempo de 

experiência 

pós-

queimadura 

Nível 

educacional: 

queimadura 

e inserção 

no estudo 

(ano ensino 

fundamental) 

Idade 

apropriada 

ao ano 

escolar 

 

Agente 

etiológico 

da 

queimadura 

% 

SCQ 

Visibilidade 

da 

queimadura** 

Período de 

internação 

no CTQ 

(dias) 

Número de 

atendimentos 

no CTQ**** 

/ Número de 

internações 

Participantes 

da pesquisa 

7 Lucas, M, 

9 

19/08/2012 1 semana 3º / 4º Não Álcool e 

fogo 

15,5 Sim PI: 29  14 / 1 Criança 

Avó 

Avô 

Irmão 

Pai 

Profissional 

de saúde 

2 Professoras 

8 Artur, M, 

11 

24/03/2012 7 meses 5º / 6º Sim Álcool e 

fogo 

65 

Opacificação 

de córnea 

Sim PI: 172 (19 

no CTI) 

73 / 4 Criança 

Mãe 

Avó 

2 Professoras 

Profissional 

de saúde  

9 Pedro, M, 

9 

29/12/2008 4 anos N.I.E. / 4º Não Chama 

(vela) 

S.I. Sim PI: -*** 

Seguimento 

Ambulatorial 

10 / 0 Criança 

Pai 

 

10 Henrique, M, 

12 

25/10/2012 2 meses 4º / 5º Não Alimento 

quente 

(panela de 

pressão) 

5 Sim PI: 14 7 / 1 Criança 

Mãe 

Professora 

11 Gustavo, M, 

6 

30/09/2012 3 meses 1º / 2º Não***** Álcool e 

fogo 

45 

Opacificação 

de córnea 

Sim PI: 72 (5 no 

CTI) 

23 / 3 Criança 

Mãe 

Profissional 

de saúde  

Professora 

12 David, M, 

9 

19/09/2012 4 meses 3º / 4º Sim Gás e fogo 9 Não PI: 10 6 / 1 Criança 

Mãe 

Pai 

- continua - 
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- continuação -  

dentificação 

da Família 

Identificação 

da Criança, 

Sexo e Idade 

(anos)* 

Data do 

acidente 

Tempo de 

experiência 

pós-

queimadura 

Nível 

educacional: 

queimadura e 

inserção no 

estudo 

(ano ensino 

fundamental) 

Idade 

apropriada 

ao ano 

escolar 

 

Agente 

etiológico da 

queimadura 

% 

SCQ 

Visibilidade da 

queimadura** 

Período de 

internação 

no CTQ 

(dias) 

Número de 

atendimentos 

no CTQ**** 

/ Número de 

internações 

Participantes 

da pesquisa 

13 Daniel, M, 

9 

15/09/2013 1 mês 3º / 3º Sim Álcool e fogo 39 Não PI: 39 11 / 1 Criança 

Mãe  

Profissional 

de saúde 

14 Felipe, M, 

9 

26/09/2013 2 meses 3º / 3º Não Álcool e fogo 63 Sim PI: 52 

(11 no CTI) 

 

7 / 1 Criança 

Mãe 

Pai 

Profissional 

de saúde 

 

Legenda: F – feminino; M – masculino; PI – Primeira internação; CTI – Centro de Terapia Intensiva; N.I.E. – Não inserido na escola no momento da queimadura; S.I. – sem 

informação. 

*Idade quando foram convidadas a participar da pesquisa e primeira entrevista com o responsável.  

**Nós definimos a visibilidade da queimadura quando os pacientes possuíam cicatrizes na face, no pescoço ou nos membros superiores. 

***Essas três crianças tiveram seu primeiro atendimento em outros serviços. Segundo a mãe de Gabriel, ele permaneceu internado quatro dias no hospital em São Carlos/SP e 

30 no CTQ em Limeira-SP; segundo a avó de Eduardo, ele ficou internado 30 dias no CTI em Cuiabá/MT e quase seis meses no CTQ de lá; segundo o pai de Pedro, ele 

permaneceu internado 45 dias em um Hospital em Araraquara/SP. 

****Número de atendimentos gerais sem especificação se eram atendimentos médicos, fisioterápicos, psicológicos ou da terapia ocupacional.  

*****Mesmo após liberação da equipe de saúde, a criança não havia retornado à escola mais de um ano após a queimadura. 

Obs: Dois profissionais de saúde (fisioterapeuta e professora da classe hospitalar) forneceram suas impressões sobre mais de uma criança. 

Uma auxiliar de enfermagem foi citada como contato importante no CTQ do HCFMRP/USP por todos os pacientes e entrevistada especificamente pela relação com dois 

deles. Ver quadro 4. 
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Dos acompanhantes e principais cuidadores, onze são mães, duas avós paternas e um 

pai, com idades entre 24 e 60 anos, cinco são procedentes de Ribeirão Preto-SP, sete de 

cidades da região de Ribeirão Preto-SP e dois de Cuiabá e Diamantino-MT. Doze cuidadores 

eram casados, amasiados ou viviam juntos, um viúvo e um separado. O nível educacional 

variou entre analfabeto e cursando ensino superior. A renda familiar variou de R$ 622,00 a 

R$5000,00. As famílias são provenientes de camadas populares, em sua maioria (n=12) e 

duas de camadas médias. As camadas populares são constituídas pela população que recebe 

baixos salários e reside em bairros periféricos das cidades, tem acesso reduzido a serviços 

como saúde, educação, rede de água e esgoto (ROMANELLI, 1997) e possui repertórios 

culturais específicos (RISK; ROMANELLI, 2008). O número de moradores no domicílio 

variou de três a nove membros da família (Quadro 3).  
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Quadro 3 – Dados socioculturais dos responsáveis pela criança sobrevivente de queimadura, segundo nome fictício, sexo, relação de parentesco 

com a criança sobrevivente, estado civil, idade, nível educacional, renda familiar, número de pessoas vivendo no mesmo domicílio, procedência e 

religião. Ribeirão Preto, 2013 
 

Identificação 

da família/ 

Criança 

Responsável Sexo Relação de 

parentesco 

com a 

criança 

Estado civil Idade 

(anos)* 

Nível 

educacional 

(ano do 

ensino 

fundamental) 

Renda 

familiar 

(reais) 

Nº pessoas 

por 

domicílio 

Procedência e 

distância até 

Ribeirão 

Preto/SP** 

Religião 

Família 1 / 

Rodrigo 

Débora F Mãe Casada/ 

morando junto 

S.I. Analfabeta S.I. 6 Pradópolis-SP 

37,7 km 

S.I. 

Família 2 / 

Isabela 

Carla F Mãe Casada/ 

morando junto 

24  S.I. 1.220,00  9 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

praticante 

Família 3 / 

Gabriel 

Cláudia  F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  Cursando 

graduação 

5.000,00  5 Cuiabá-MT 

1.261 km 

Católica, 

praticante 

Família 4 / 

Miguel 

Sandra F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  5º 2.500,00 5 Ribeirão Preto-

SP 

Católica, 

praticante 

Família 5 / 

Valentina 

Vilma F Mãe Casada/ 

morando junto 

38  S.I. S.I. 6 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

praticante 

Família 6 / 

Eduardo 

Inês F Avó paterna Casada/ 

morando junto 

50  8º 1.420,00  3 Diamantino-MT 

1.445 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 7 / 

Lucas 

Tereza F Avó paterna Casada/ 

morando junto 

60  7º 622,00  4 Barrinha-SP 

40,3 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 8 / 

Artur 

Andreia F Mãe Divorciada 

 

26  8º 1.170,00  9 Ribeirão Preto-

SP 

S.I. 

Família 9 / 

Pedro 

Fernando M Pai Viúvo 

 

49  S.I. S.I. 3 São Joaquim da 

Barra-SP 

73,4 km 

S.I. 

Família 10 / 

Henrique 

Maria F Mãe Casada/ 

morando junto 

30  3º S.I. 3 Serra Azul-SP 

46,0 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 11 / 

Gustavo 

Madalena F Mãe Casada/ 

morando junto 

44  3º 2.344,00  7 Cravinhos-SP 

24,3 km 

Católica, 

praticante 

Família 12 / 

David 

Paula F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  2º do ensino 

médio 

3.000,00 5 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

cristã, praticante 

 

- continua - 
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- continuação -  

 

Identificação 

da família/ 

Criança 

Responsável Sexo Relação de 

parentesco 

com a 

criança 

Estado civil Idade 

(anos)* 

Nível 

educacional 

(ano do 

ensino 

fundamental) 

Renda 

familiar 

(reais) 

Nº pessoas 

por 

domicílio 

Procedência e 

distância até 

Ribeirão 

Preto/SP** 

Religião 

Família 13 / 

Daniel 

Cristina F Mãe Casada/ 

morando junto 

34 2º 2.500,00  4 Batatais-SP 

41,6 km 

Católica, 

praticante 

Família 14 / 

Felipe 

Juliana F Mãe Casada/ 

morando junto 

28 6º 1.200,00  5 Jardinópolis-SP 

22,1 km 

Evangélica, 

praticante 

 

*Idade quando foram convidados a participar da pesquisa e foi realizada a primeira entrevista.  

**Menor distância entre as cidades, calculada utilizando-se o site GoogleMaps (www.google.com/maps). 

S.I.= Sem Informação 
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Foram entrevistados 12 professores com idades entre 22 e 54 anos, sendo onze do sexo 

feminino e tinham entre dois e 25 anos de formação. Todas as entrevistas com os professores 

foram realizadas durante as visitas às escolas (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Dados socioculturais dos responsáveis pela criança sobrevivente de queimadura, segundo nome fictício, sexo, relação de parentesco 

com a criança sobrevivente, estado civil, idade, nível educacional, renda familiar, número de pessoas vivendo no mesmo domicílio, procedência e 

religião. Ribeirão Preto, 2013 
 

Identificação 

da família/ 

Criança 

Responsável Sexo Relação de 

parentesco 

com a 

criança 

Estado civil Idade 

(anos)* 

Nível 

educacional 

(ano do 

ensino 

fundamental) 

Renda 

familiar 

(reais) 

Nº pessoas 

por 

domicílio 

Procedência e 

distância até 

Ribeirão 

Preto/SP** 

Religião 

Família 1 / 

Rodrigo 

Débora F Mãe Casada/ 

morando junto 

S.I. Analfabeta S.I. 6 Pradópolis-SP 

37,7 km 

S.I. 

Família 2 / 

Isabela 

Carla F Mãe Casada/ 

morando junto 

24  S.I. 1.220,00  9 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

praticante 

Família 3 / 

Gabriel 

Cláudia  F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  Cursando 

graduação 

5.000,00  5 Cuiabá-MT 

1.261 km 

Católica, 

praticante 

Família 4 / 

Miguel 

Sandra F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  5º 2.500,00 5 Ribeirão Preto-

SP 

Católica, 

praticante 

Família 5 / 

Valentina 

Vilma F Mãe Casada/ 

morando junto 

38  S.I. S.I. 6 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

praticante 

Família 6 / 

Eduardo 

Inês F Avó paterna Casada/ 

morando junto 

50  8º 1.420,00  3 Diamantino-MT 

1.445 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 7 / 

Lucas 

Tereza F Avó paterna Casada/ 

morando junto 

60  7º 622,00  4 Barrinha-SP 

40,3 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 8 / 

Artur 

Andreia F Mãe Divorciada 

 

26  8º 1.170,00  9 Ribeirão Preto-

SP 

S.I. 

Família 9 / 

Pedro 

Fernando M Pai Viúvo 

 

49  S.I. S.I. 3 São Joaquim da 

Barra-SP 

73,4 km 

S.I. 

Família 10 / 

Henrique 

Maria F Mãe Casada/ 

morando junto 

30  3º S.I. 3 Serra Azul-SP 

46,0 km 

Evangélica, 

praticante 

Família 11 / 

Gustavo 

Madalena F Mãe Casada/ 

morando junto 

44  3º 2.344,00  7 Cravinhos-SP 

24,3 km 

Católica, 

praticante 

Família 12 / 

David 

Paula F Mãe Casada/ 

morando junto 

35  2º do ensino 

médio 

3.000,00 5 Ribeirão Preto-

SP 

Evangélica, 

cristã, praticante 

 

- continua - 
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- continuação - 

 

Identificação 

da família/ 

Criança 

Responsável Sexo Relação de 

parentesco 

com a 

criança 

Estado civil Idade 

(anos)* 

Nível 

educacional 

(ano do 

ensino 

fundamental) 

Renda 

familiar 

(reais) 

Nº pessoas 

por 

domicílio 

Procedência e 

distância até 

Ribeirão 

Preto/SP** 

Religião 

Família 13 / 

Daniel 

Cristina F Mãe Casada/ 

morando junto 

34 2º 2.500,00  4 Batatais-SP 

41,6 km 

Católica, 

praticante 

Família 14 / 

Felipe 

Juliana F Mãe Casada/ 

morando junto 

28 6º 1.200,00  5 Jardinópolis-SP 

22,1 km 

Evangélica, 

praticante 

 

*Idade quando foram convidados a participar da pesquisa e foi realizada a primeira entrevista.  

**Menor distância entre as cidades, calculada utilizando-se o site GoogleMaps (www.google.com/maps). 

S.I.= Sem Informação 
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Quanto aos profissionais de saúde que tiveram mais contato com a criança durante a 

internação hospitalar, nove participaram do estudo, sendo sete do sexo feminino e a área da 

enfermagem foi prevalente, com três enfermeiros e três auxiliares de enfermagem. Eles 

tinham entre 11 e 26 anos de formação e trabalhavam no CTQ do HCFMRP/USP entre dois e 

26 anos (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Caracterização dos profissionais de saúde participantes da pesquisa com maior contato com a criança sobrevivente de queimadura, 

segundo: idade, sexo, categoria profissional, tempo de formação, tempo de trabalho no Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CTQ-HCFMRP-USP) e duração da entrevista. Ribeirão 

Preto, 2013 
 

Profissional 

de saúde 

Criança Idade 

(anos)* 

Sexo Categoria Profissional Tempo de formação 

(anos) 

Tempo de trabalho no CTQ 

(anos) 

Duração das entrevistas** 

(horas, minutos e segundos) 

Marta Isabela 46 F Auxiliar de enfermagem 13  5 Entrevista: 9h55m 

Carlos Valentina 43 M Enfermeiro 20  10  Entrevista: 11h33m 

Aline Valentina 34 F Auxiliar de enfermagem 15 6 Entrevista: 40h56m 

(32h50m; 08h06m) 

Juliana Lucas 37 F Enfermeira 15  11  Entrevista: 10h19m 

Daniela Gustavo 37 F Psicóloga 13  6  Entrevista: 01h04m04s 

Mônica Daniel 35 F Auxiliar de enfermagem 11 3 Entrevista: 11h59m 

Antônio Felipe 50 M Enfermeiro 26 26 Entrevista: 20h01m 

Tatiana Isabela 

Gabriel 

Miguel 

Artur 

Valentina 

Lucas 

Gustavo 

David 

44 F Fisioterapeuta 22 20 Entrevista: 42h41m 

Silvia Artur 

Lucas 

Gustavo 

S.I. F Professora da classe 

hospitalar 

17 2 Entrevista: 38h24m 

*Idade que foi convidado a ingressar na pesquisa. 

**Não computados os encontros informais com os profissionais de saúde. 

S.I. = Sem Informação 
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Outros atores sociais envolvidos no processo foram entrevistados, dentre eles, três 

pais, um avô paterno, uma avó materna, um irmão, um amigo e uma mãe do amigo e vizinha 

da família. As idades variaram de 7 a 60 anos e a escolaridade de 1º ano do ensino 

fundamental até cursando ensino superior (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Caracterização dos familiares da criança sobrevivente de queimadura e outros atores sociais participantes da pesquisa, segundo: sexo, 

idade, nível educacional, parentesco, número e duração dos encontros. Ribeirão Preto, 2013 
 

Membro da 

família / 

Atores sociais 

Criança Sexo Idade 

(anos)* 

Nível educacional Parentesco Número de encontros Duração dos encontros 

Bruno Lucas M 7 2º ano do ensino 

fundamental 

Irmão 1 entrevista 

3 encontros informais 

Entrevista (F): 01h04m20s 

Encontros informais: 20h 

Mauro Lucas M 60 1º ano do ensino 

fundamental 

Avô paterno 1 entrevista 

3 encontros informais 

Entrevista (F): 01h04m20s  

Encontros informais: 30h 

André Lucas M 30 S.I. Pai 1 entrevista Entrevista: 23h06m  

Amélia Artur F 43 4º ano do ensino 

fundamental 

Avó materna 1 entrevista 

2 encontros informais 

Entrevista: 01h08m57s 

Encontros informais: 25h 

Roberto David M 40 Cursando faculdade  Pai 1 entrevista 

2 encontros informais 

Entrevista: 49h31m 

Ricardo Felipe M 28 S.I. Pai 1 entrevista Entrevista: 57h51m 

Sônia Rodrigo F 43 S.I. Mãe do amigo e 

vizinha 

1 entrevista Entrevista: 33h 

Encontro informal: 15h 

 

Diego Rodrigo M 8 2º ano do ensino 

fundamental 

Amigo 1 entrevista Entrevista: 03h01m 

Legenda: F – entrevista com a família; S.I. – sem informação. 
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5.1.2. Contextos socioculturais específicos das famílias 

 

Os contextos das famílias foram construídos com base nas observações das interações 

dos participantes comigo, entre si e com outras pessoas, nas informações que foram dadas e 

na minha percepção – com os aspectos do fenótipo dos participantes e de características de 

suas posturas por ocasião do período em que passamos juntos. Maiores detalhes sobre as 

famílias e as relações de apoio podem ser observados nos genogramas e nos ecomapas 

(Apêndice G-T). 

 

5.1.2.1. Família de Rodrigo 

 

A família de Rodrigo (12 anos) é constituída pelo pai, mãe (32 anos), irmão mais 

velho (14 anos), irmã (10 anos), irmão mais novo (7 anos) e tia materna. Rodrigo tem cabelos 

e olhos negros e cor de pele preta (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008). Segundo a mãe, é uma criança carinhosa e tem personalidade e 

comportamento contrários aos de seus irmãos, os quais são mais “bagunceiros”. Residem em 

casa alugada, na cidade de Pradópolis-SP, mas são naturais do Maranhão. Os provedores da 

renda da família são a mãe, o pai e a tia. Os pais são cortadores de cana e, devido às longas 

jornadas de trabalho, ficam em casa somente no período noturno e aos domingos. Antes da 

queimadura, era comum Rodrigo passar dias na casa de um amigo, o Diego, sem contato com 

a família biológica. As famílias moravam próximas. As duas crianças se tornaram amigas, 

apesar da diferença de dois anos de idade entre elas. Com o tempo convivendo com a família 

do amigo, a mãe de Diego, Sônia, comprou uma cama para Rodrigo dormir em sua casa e, 

segundo ela, “Rodrigo foi ficando (na casa dela)”. As crianças estudavam em horários 

diferentes na escola, mas Sônia alterou o período escolar de Diego para que ele e Rodrigo 

estudassem no mesmo horário. A mãe de Rodrigo, Débora, permitia que ele ficasse na casa de 

Diego por acreditar que lá ele estaria seguro. Ela dizia que Sônia “cuidava bem” dele.  

Na época da queimadura, Rodrigo tinha 11 anos, cursava o 5º ano de ensino 

fundamental em escola pública e fazia oito dias que estava na casa de Diego sem contato com 

a família biológica. A história do acidente foi contada pela mãe biológica Débora e por 

Rodrigo. Era domingo, Rodrigo brincava com Diego de queimar madeira e folhas em uma 

“fogueirinha” feita por eles, utilizando álcool e fogo, no terreno ao lado da casa de Diego e de 

propriedade de sua família. Rodrigo havia visto um recipiente de álcool em cima de uma 

mesa, pegou-o e, quando a fogueira começou a apagar, ele jogou o álcool diretamente nela 
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para aumentar as chamas. O fogo entrou no recipiente de álcool e provocou uma explosão, 

atingindo as duas crianças. Quando o acidente aconteceu, não havia qualquer adulto 

supervisionando diretamente a brincadeira das crianças. O pai de Diego, Emerson, estava em 

sua casa que fica ao lado do terreno aonde se deu o acidente. Sônia e o irmão de Diego 

estavam na igreja. Quando Emerson foi ver Rodrigo e Diego no terreno, Rodrigo já estava 

rolando no chão como forma de apagar o fogo. Emerson socorreu Rodrigo e Diego, levando-

os para o hospital de Pradópolis-SP. Foram transferidos para um hospital privado em Ribeirão 

Preto-SP. A comunicação da notícia à Débora, mãe de Rodrigo, ocorreu pelo marido dela, 

Raimundo, o qual recebeu a notícia de Sônia, enquanto as crianças já haviam ido para o 

hospital de Pradópolis. Débora relatou que só percebeu que a situação era grave quando viu 

Sônia em sua casa, pois quando acontecia algum acidente leve, Sônia levava Rodrigo ao 

médico e só depois contava para família dele.  

Posteriormente, Rodrigo foi encaminhado do hospital privado para CTQ-

HCFMRP/USP e lá permaneceu internado por 32 dias. Diego teve queimaduras superficiais e 

permaneceu apenas um dia em observação. Rodrigo teve outra internação breve. 

Não tive contato com Rodrigo e sua família durante um ano e meio, pois ele faltou aos 

retornos ambulatoriais e sua família mudou de telefone e endereço e não comunicou ao CTQ-

HCFMRP/USP. Após ter ocorrido a descontinuidade do tratamento e da coleta de dados da 

pesquisa nesse período, Rodrigo retornou ao CTQ-HCFMRP/USP acompanhado por Sônia e 

Diego. Débora estava trabalhando e não pôde acompanhá-los.  

Fui à escola de Rodrigo por duas vezes e em uma delas conversei com as professoras e 

a diretora e observei as crianças durante o intervalo. Rodrigo faltou neste dia. Na outra vez, 

observei a interação de Rodrigo com as crianças.  

 

5.1.2.2. Família de Isabela 

 

A família de Isabela (8 anos) é constituída pelo padrasto (28 anos), mãe (24 anos), 

irmão filho da relação da mãe com o pai de Isabela (7 anos), irmão filho da relação da mãe 

com o padrasto (4 anos), avó materna (54 anos), tia materna (34 anos), tio materno (23 anos) e 

tio materno (21 anos). Isabela tem cabelos e olhos castanhos, cor de pele parda (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). Segundo a mãe, Carla, ela é 

arteira, “(...) ela pinta, pinta e borda (Risos)”. Segundo a professora, Isabela é distraída, 

falante e gosta de ajudar outras pessoas. A relação com o pai biológico da criança é ausente e 

Isabela chama o padrasto de pai. Residem na cidade de Ribeirão Preto-SP, em casa de 
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alvenaria de propriedade da avó materna, localizada em uma área periférica da cidade e, 

segundo Carla, “todo mundo conhece lá por favela”. Na casa existem animais, tais como: 

porcos, galinhas e cachorros, além de plantação de frutas, como mangueira, goiabeira e 

abacateiro. Os provedores da renda da família são: a mãe, o padrasto e a avó materna, que é a 

principal provedora. O padrasto Marcelo é porteiro e realiza, eventualmente, outros trabalhos 

informais, porém, no momento da entrevista estava desempregado e cuidava das crianças. A 

mãe é auxiliar de cozinha e a avó materna é empregada doméstica. Durante visita à residência 

da família, um dos tios de Isabela foi preso por envolvimento em um assalto e precisei ir 

embora. Não consegui reagendar outra visita, pois a família mudou de Ribeirão Preto após 

este fato.   

Na época da queimadura, Isabela tinha 7 anos e cursava o 3º ano do ensino 

fundamental em escola pública municipal. A criança brincava no quintal de sua casa e pisou 

com o pé esquerdo em uma taturana (larva de lepidópteros). Segundo Carla, as larvas são 

muito comuns em sua casa, considerando as condições do ambiente descritas anteriormente, o 

que foi confirmado por mim após as observações realizadas durante visita à casa da família. A 

mãe e a avó de Isabela estavam trabalhando, o padrasto estava em casa e Isabela estava 

brincando no terreiro. Após pisar na taturana, a criança mostrou para seu padrasto. A mãe 

ficou sabendo da queimadura quando chegou em casa e observou que a pele no local estava 

esbranquiçada. A avó Fátima se utilizou de um remédio caseiro feito por ela mesma no local 

da lesão, mas a mãe não soube me explicar do que foi feito. No dia seguinte, Carla foi 

trabalhar e, quando voltou, observou a presença de uma “bolha” (vesícula) na região plantar 

do pé da criança. O padrasto rompeu a “bolha”, primeiro com uma agulha e depois com um 

alicate de unha. No dia seguinte à ruptura da bolha, Isabela foi para escola. O ferimento 

infeccionou e a criança apresentou febre por dois dias e faltou à escola nestes dias. Carla 

levou Isabela até a unidade de saúde próxima à casa delas, na qual foi prescrito antibiótico e 

ela foi liberada para fazer o curativo em casa. Isabela retornou à escola, porém sentiu 

vergonha dos amigos devido ao odor fétido exalado da ferida no pé, ilustrada no discurso de 

sua mãe: “[...] Aí os amiguinhos não quiseram ficar do lado dela e aí ela não foi mais na 

escola [...]”. 

 Carla levou Isabela ao pronto-socorro perto da casa delas, a partir do qual foi 

encaminhada para um hospital público de Ribeirão Preto. Segundo Carla, os médicos 

alegaram desconhecimento da especialidade e a encaminharam para o CTQ-HCFMRP/USP, 

local em que realizou o tratamento. 
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 Um mês após a queimadura, Isabela retornou à escola. Realizei a visita à escola no 

mesmo dia que Isabela retornou. 

 

5.1.2.3. Família de Gabriel 

 

A família de Gabriel (12 anos) é constituída pelo pai (43 anos), mãe (36 anos) e 

irmãos gêmeos (17 anos). Gabriel tem pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), cabelos loiros e olhos claros. Ele gosta de falar do 

que sabe e dos bens materiais que possui, como por exemplo, seu celular e dispositivo para 

ouvir música, da mesma maneira que sua mãe, demonstrando que ambos são autoconfiantes, o 

que nem sempre era visto com bons olhos pelos profissionais de saúde e por outras crianças e 

seus familiares que compartilhavam o mesmo contexto que eles, durante a hospitalização ou 

retornos ambulatoriais. Residem em casa própria localizada em Cuiabá-MT, mas são naturais 

de São Carlos-SP. Têm plano de saúde, mas fazem o seguimento das cicatrizes de 

queimaduras no CTQ-FNRP/USP. Os provedores da renda da família são os pais que são 

proprietários de uma sorveteria em Cuiabá-MT. Ambos estão matriculados no ensino 

superior, particularmente, a mãe cursa serviço social.  

Claudia e Gabriel relataram como o acidente ocorreu. Na época da queimadura (2008), 

a família residia em São Carlos-SP e era dona de uma pizzaria na cidade. Era dia dos pais, 

Cristiano, o pai, estava em casa enquanto Cláudia trabalhava na pizzaria. Seus filhos estavam 

brincando na edícula e no quintal com uma garrafa pet cheia de água com um orifício na 

tampa. Era noite e Cristiano foi buscar uma pizza, enquanto Gabriel foi tomar banho. Os 

irmãos gêmeos resolveram fazer uma fogueira. Cláudia relatou que por terem aprendido que 

ao fazer churrasco é preciso jogar álcool, os irmãos subiram em uma escada e pegaram a 

embalagem de álcool em local alto na estante. Retornaram para o quintal para brincar. Um dos 

irmãos segurou um isqueiro e o outro a garrafa de álcool. O fogo retornou para a garrafa, 

incendiando-a e, de acordo com o relato da mãe, no desespero para se livrar da garrafa, um 

dos irmãos lançou-a ao mesmo tempo em que Gabriel entrara na edícula para ver o que estava 

ocorrendo e a garrafa o atingiu na região cervical. O outro irmão tentou apagar o fogo com 

panos que estavam próximos. Um vizinho escutou as crianças gritarem, abriu o portão, entrou 

na residência, socorreu Gabriel e o levou para um hospital filantrópico de São Carlos e avisou 

aos pais sobre o ocorrido. Gabriel permaneceu neste local por cinco dias e depois foi 

transferido para um CTQ em Limeira-SP, no qual ficou internado por cerca de 30 dias. Na 
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transferência de Gabriel para o CTQ em Limeira-SP, ele estava muito debilitado e 

permaneceu por um período na UTI.  

Após o período de hospitalização, um amigo da faculdade de Cristiano conseguiu vaga 

para Gabriel realizar sessões de fisioterapia em uma universidade em São Carlos, na qual 

realizaram o encaminhamento para o CTQ-HCFMRP/USP e a família optou pelo seguimento 

nesta unidade.  

 Gabriel e os irmãos estudavam em uma escola particular antes do acidente e ele 

retornou para a mesma escola após a queimadura. Segundo a mãe, a família enfrentou uma 

crise financeira e os três filhos precisaram ser transferidos para uma escola pública em São 

Carlos-SP. Após dois anos, a família se mudou para Cuiabá-MT, onde a família da mãe 

reside.  A família está estabilizada financeiramente.  

Atualmente, Gabriel cursa o 8º ano do ensino fundamental em escola estadual em 

Cuiabá-MT. Durante as entrevistas e encontros informais no ambulatório ou hospitalização, 

Gabriel apresentou vocabulário amplo para sua idade, com construção de frases, discursos e 

atitudes diferentes da maioria das crianças de sua idade participantes da pesquisa. 

Apresentava atitudes mais maduras e, por vezes, parecia que eu conversava com um adulto, 

fato reforçado por profissionais de saúde. 

 

5.1.2.4. Família de Miguel 

 

A família de Miguel (9 anos) é constituída pelo pai (43 anos), mãe (36 anos), irmão 

(15 anos) e irmã (3 anos). Miguel é magro, tem cabelos e olhos castanhos, cor de pele preta 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), e, segundo a mãe, 

é simpático, comunicativo, carinhoso e curioso. Ela também afirma que Miguel foi 

diagnosticado com hiperatividade e faz tratamento com um neurologista, porém este dado não 

consta nos registros médicos de Miguel no CTQ-HCFMRP/USP e ela não apresentou nenhum 

documento confirmando o diagnóstico. São naturais e residem em Ribeirão Preto-SP, em casa 

própria em área periférica e, segundo a mãe, é possível ver o tráfico de drogas em toda 

esquina. Os provedores da renda da família são a mãe e o pai. O pai trabalha de motorista em 

uma gráfica e a mãe trabalha em uma loja de móveis, realizando serviços gerais, por exemplo, 

de limpeza do estabelecimento.  

Sandra relata o acidente com riqueza de detalhes. Na época da queimadura (2006), 

Miguel tinha um ano e 11 meses e não estava inserido na escola. Era um sábado à noite, 

Miguel estava na sala comendo pipoca com o irmão mais velho e o pai estava dormindo. 



5 Resultados e Discussão  96 
 

Sandra estava na cozinha fazendo nhoque e foi até o quarto buscar um livro de receitas. 

Enquanto isso, Miguel foi até a cozinha levar o pote de pipoca, abriu a tampa do forno e, ao 

tentar subir nela fez com que a panela de água fervente balançasse e derrubasse a água sobre 

ele. O fogão não virou por completo, pois o botijão de gás ficava fora da cozinha e a 

mangueira do botijão impediu que o mesmo terminasse de tombar e derrubar a panela com 

molho também. O irmão mais velho ligou para a avó e pediu ajuda. Um vizinho socorreu e os 

levou para o pronto-socorro próximo à casa deles e lá os encaminharam para um hospital 

particular de Ribeirão Preto-SP, pois a família tinha plano de saúde. Porém, segundo a mãe, o 

hospital não tinha suporte para o atendimento de paciente queimado e entraram em contato 

com o CTQ-HCFMRP/USP, mas esta unidade não possuía vaga e Miguel teria que aguardar 

no hospital particular, porém na mesma noite teve que ser transferido para o Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI) Pediátrico da Unidade de Emergência do HCFMRP/USP, onde 

ficou internado durante 15 dias. Sandra me informou que ela ficava no hospital durante o dia e 

a noite, pois Miguel estava em estado crítico e apresentava-se agitado quando a mãe não 

estava por perto, por exemplo, em virtude dos sonhos que reviviam o momento da 

queimadura. Ele ficou com cicatrizes na cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. 

Depois que passou o quadro crítico, foi transferido para o CTQ-HCFMRP/USP e iniciou o 

tratamento cirúrgico, a realização de enxertos e a mãe relatou que não teve rejeição. 

Por ter ficado cerca de dois meses internado, Miguel não queria sair do hospital e 

contrariamente, após a alta hospitalar, ele não queria voltar para o hospital para o seguimento 

ambulatorial; entrava em pânico, segundo a mãe. Após um longo período de tratamento, 

Miguel estava melhor e foi pela primeira vez para uma creche. Depois Miguel foi para escola 

e permanece na mesma até hoje.  

Atualmente, está no 4º ano do ensino fundamental em escola pública. Segundo a 

professora, Miguel é uma criança bem resolvida quanto à queimadura, socializa-se bem.  

 

5.1.2.5. Família de Valentina 

 

A família de Valentina (9 anos) é constituída pelo pai (39 anos), mãe (40 anos), irmão 

mais velho (21 anos), irmão do meio (17 anos) e irmão mais novo (12 anos). Valentina tem 

pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), olhos e 

cabelos castanhos claros. Segundo profissionais de saúde, é vaidosa e tem temperamento 

forte. Segundo a mãe, Valentina é uma bênção, mas encrenqueira. Por ser a filha mais nova, 

os irmãos a chamam de bebê. Uma profissional de saúde refere que Valentina e Vilma têm as 
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características da personagem em quadrinhos Mônica do cartunista Maurício de Souza para 

lidar com o contexto social desfavorecido, ou seja, são bravas e brigam. Vilma é evangélica e 

tem forte ligação com as pessoas da igreja. Residem na cidade de Ribeirão Preto, SP, em casa 

própria, de alvenaria em região periférica da cidade, segundo Vilma, a comunidade é 

conhecida pelo tráfico de drogas e que só a esquina da casa dela não tem “bocada” (ponto de 

venda de drogas). A casa fica do lado esquerdo e no fundo de um terreno, do lado direito e em 

frente fica a casa da irmã de Vilma. A rua é sem saída e termina na linha do trem. Existe 

muito entulho ao lado da linha.  

Segundo relatos de Vilma e Valentina, a criança e cerca de dez amigas fizeram uma 

casinha de brincadeira utilizando um sofá e uma televisão em um pedaço de terra que fica no 

final da rua antes da linha do trem. Várias mulheres estavam sentadas em um banco em frente 

ao muro da casa de Vilma. As meninas fizeram uma fogueira para brincar de fazer 

“comidinha”. Uma das amigas pediu para Valentina pegar álcool para colocar no fogo. 

Valentina entrou na casa da tia, pegou um pote vazio de iogurte, colocou álcool, escondeu-o 

debaixo da blusa para ninguém ver e, quando estava voltando para o local da brincadeira, 

tropeçou em um ferro e caiu sobre o fogo. O local era uma valeta de ferro utilizada para 

contenção da terra próxima à linha do trem. Valentina saiu correndo, tirou a blusa, começou a 

apagar o fogo com as mãos, abriu uma torneira próxima e começou a se molhar. Um vizinho 

ligou para os bombeiros. Vilma tinha chegado à casa poucos minutos antes do acidente 

ocorrer, ela viu Valentina brincando, entrou em casa para tomar remédio e disse que logo 

escutou os gritos de que Valentina estava “pegando fogo”. Disse que ficou sem reação e só 

conseguiu ligar para o resgate. O irmão mais velho, Kléber, pegou-a no colo e levou-a para 

dentro da casa e deixou-a na frente do ventilador até os bombeiros chegarem. Vilma disse 

“(...) havia carro de bombeiro, ambulância, resgate, polícia, repórter na rua (...) Nunca vi 

tanta gente na minha vida”. Segundo Vilma, antes da polícia chegar, os “meninos” foram lá 

na casa dela ver o que tinha acontecido, pois ela tem amizade com todo mundo. “Todo mundo 

me conhece. (...) todo mundo. Traficante, para mim, tanto faz. Cada um com seu problema. 

Ele com a vida dele e eu com a minha”. Valentina foi levada até uma unidade de saúde 

próxima à casa dela; administraram analgésicos, realizaram hidratação, aplicaram sulfadiazina 

de prata nas queimaduras e ela foi liberada para ir para casa. O médico desta unidade disse 

que ela não ia precisar ficar internada, que “não era nada”, Vilma ironizou, dizendo: “Só 

fiquei uns 39 dias (internada no CTQ-HCFMRP/USP)”. Durante a noite, Valentina desmaiou 

duas vezes e Vilma ficou muito preocupada. No outro dia de manhã foi internada no CTQ-

HCFMRP/USP.   



5 Resultados e Discussão  98 
 

Existem histórias pregressas de queimaduras na família. O pai, Weber, foi vítima de 

queimadura quando tinha seis anos e precisou ficar internado em um hospital público de 

Ribeirão Preto. Segundo Vilma, quando o acidente ocorreu com Valentina, ele não queria 

visitá-la no hospital, pois se lembrava do próprio acidente, das dores e curativos. Ele foi por 

três vezes. Na primeira vez, sentiu-se mal. Vilma disse que ele se queimou menos que 

Valentina, por isso não ficou com tantas marcas. O marido da irmã de Vilma também sofreu 

queimaduras em 2011 e ficou internado no CTQ-HCFMRP/USP. Mais duas pessoas da 

família também sofreram queimaduras: um menino queimou o rosto e um outro se queimou 

com água fervendo. Vilma e Vinícius já se queimaram. Ela com ferro de passar roupa e 

Vinícius com brincadeiras utilizando fogo. 

Durante os encontros formais e informais, Vilma contou várias histórias de roubo e 

tráfico com os quais a família convive diariamente. Durante uma das visitas à família, 

observei vários carros com o vidro da janela abaixado e casas com portões e portas abertas. 

Vilma me disse que “ali eles não mexem”, não furtam ou roubam, pois é a lei da comunidade 

sob o poder do tráfico de drogas. 

Vilma utiliza palavras de cunho religioso de forma corriqueira, como “bencinha” e 

“anjo”, para dizer que a criança é arteira, e diversas outras de forma irônica, como “Só por 

Deus”, “Só o Senhor”, “É uma bênção! Só Jesus”, “Anjinho, menino abençoado, 

encrenqueiro, o bicho é terrível, essa desgraça. Você não conhece essa gente”, 

“Misericórdia”. 

Valentina cursava o 3º ano do ensino fundamental quando a queimadura ocorreu. Ela 

retornou à escola cerca de quatro meses após a queimadura. Realizei três visitas à escola. 

 

5.1.2.6. Família de Eduardo 

 

A família de Eduardo (8 anos) é constituída pela avó, Inês, (51 anos) e pelo avô, 

Celso, (70 anos) paternos. Eduardo é filho de Nilson (27 anos), que é filho de Inês de um 

relacionamento pregresso ao com Celso. Eduardo tem cor de pele preta (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), olhos castanhos escuros e mão 

esquerda ausente. A criança teve queimaduras extensas e profundas, ocasionando alopecia 

total.  O avô Celso é dono de um bar e é o principal provedor da família, cuja renda familiar é 

de dois salários mínimos e meio, incluindo a aposentadoria por limitação física da criança e 

ajuda financeira de uma tia que é prima de Inês. Residem em casa própria em Diamantino-

MT. São evangélicos.  
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Inês e Eduardo relatam a história do acidente. Era sábado, final da tarde e não tinha luz 

na residência dos pais de Eduardo. A mãe biológica de Eduardo acendeu uma vela e colocou-

a ao lado do berço da criança, que tinha 8 meses na época, e foi tomar banho. Acendeu outra 

vela no banheiro que ficava fora da residência. A vela caiu e atingiu o mosquiteiro que cobria 

o berço e começou a queimar Eduardo. A criança começou a chorar e a mãe estava tomando 

banho. Um vizinho viu que tinha fogo na casa e foi até lá, entrou na casa e encontrou a 

criança pegando fogo. O vizinho pegou a criança e começou a gritar, chamando sua mulher. 

Estava frio, a criança estava de macacão e gorro. A mulher retirou o macacão e o gorro 

enquanto o marido foi pegar o carro para irem para o hospital. A criança desmaiou no carro 

algumas vezes, mas ficou consciente novamente. A mãe da criança não viu o que aconteceu. 

Eduardo foi atendido em Diamantino-MT, depois encaminharam para um hospital em Cuiabá-

MT. Eduardo ficou internado um mês no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e cinco meses no 

CTQ do mesmo hospital. A mãe acompanhou Eduardo no início, porém quando ele chorava, 

ela batia nas nádegas dele e os profissionais de saúde deste serviço a denunciaram para o 

Conselho Tutelar, informando que ela estava batendo na criança. Inês se tornou a 

acompanhante e a principal cuidadora da criança a partir deste momento e é a responsável 

legal pela criança. Ela parou de trabalhar para cuidar dele. Depois de seis meses de 

internação, Inês pediu para darem alta hospitalar para Eduardo, pois ela estava muito nervosa 

e doente.  

Eduardo fez tratamento em Cuiabá-MT. Segundo Inês, depois de um tempo começou a 

faltar médico lá e o encaminharam para Brasília-DF, mas como a avó achava muito longe e 

não gostava de ir de avião, parou de ir. Inês tentou tratamento no CTQ-HCFMRP-USP 

Ribeirão Preto-SP, porém sem sucesso. Eduardo ficou quatro anos sem tratamento, mas 

conseguiu iniciar o tratamento em Ribeirão Preto-SP. Eles recebem o Tratamento Fora de 

Domícilio (TFD), o qual é um instrumento legal para usuários do SUS que necessitam de 

tratamento fora do seu município de origem (BRASIL, 1999), e, atualmente, viajam de ônibus 

durante quase um dia e meio para chegar até o CTQ-HCFMRP-USP, em Ribeirão Preto-SP.  

Inês contou que a mãe de Eduardo ficou “ruim da cabeça” e abandonou o marido e 

Eduardo quando ele tinha um ano e ainda estava internado. Disse que ela era espeloteada, 

doida e usuária de drogas. A mãe biológica ficou anos sem mandar notícias e, durante a 

pesquisa, ela apareceu uma vez, mas sumiu novamente, segundo relatos da avó. O pai 

biológico mora com outra mulher perto da casa deles e cuida da filha da mulher.  

Tem histórias de queimaduras na família: outro neto de Inês se queimou na região da 

bolsa escrotal com líquido quente e colocaram apelido de “checo” nele. Eduardo repete o 
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apelido e ri. Outros dois netos também queimaram: um na moto e outro com gordura quente, 

mas nenhum precisou ficar internado. 

Durante os encontros em que realizamos entrevistas e conversas informais, Eduardo 

cursava o 2º ano do ensino fundamental. 

 

5.1.2.7. Família de Lucas 

 

A família de Lucas (9 anos) é constituída pela avó paterna (60 anos), pelo avô paterno 

(60 anos) e pelo irmão (7 anos). Lucas tem cabelos e olhos negros, cor de pele preta 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). Parece fisicamente 

com o pai André. Segundo profissionais de saúde e as professoras, ele é quieto, introvertido, 

carinhoso e inteligente. Ele prende a atenção das pessoas com frases que não parecem ser 

ditas por uma criança, é uma criança madura para idade. Profissional de saúde elogiou ao 

dizer que ele realiza o autocuidado, o que não é comum para crianças, pois elas “enrolam os 

pais” e que ele assimila a informação e executa. Ele e o irmão chamam Tereza de mãe e todos 

ao seu redor fazem o mesmo. Exemplo de fala de Lucas, “Mãe, eu não quero ver você chorar, 

eu não aguento ver você chorar. Você é minha mãe e eu te amo”. O avô e a avó contribuem 

para a renda familiar e recebem uma cesta básica fornecida pela igreja. São evangélicos. Os 

tios paternos de Lucas, Waldir e Wanda são as pessoas que mais ajudam a família, segundo a 

avó Tereza. No início da coleta de dados, a família era constituída por quatro pessoas. 

Durante a coleta, a família se mudou para uma casa que ficava dentro de um galpão que tinha 

divisórias para salas comerciais e que também era o local de trabalho de Tereza. Ao final da 

coleta de dados, havia mais quatro pessoas morando na mesma casa que eles: Lucas, o irmão 

Bruno, os avós paternos, pai das crianças André (29 anos), sua namorada e as duas filhas 

provenientes de relacionamento anterior de André com outra moça. Segundo Tereza, a família 

morava em casa própria em região periférica de Ribeirão Preto-SP, mas devido ao 

envolvimento de Samira (25 anos), mãe biológica de Lucas e Bruno, com tráfico de drogas, e 

a separação dela e André, a família precisou mudar para São Paulo. Depois de um tempo, os 

avós e as crianças mudaram para uma residência alugada em Barrinha-SP, local onde residem 

atualmente.  

Tereza e Lucas relataram o acidente. Era domingo final da manhã, Lucas pediu para 

avó para ir visitar a irmã do amigo Douglas, a qual havia feito uma operação, na casa da avó 

de Douglas que fica perto da casa deles. Tereza disse que não queria que ele fosse, mas como 

ele e o amigo insistiram, ela deixou. Bruno foi junto. Lucas relatou e eu pude observar que a 
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casa da avó de Douglas fica na frente do terreno e tem um pomar no fundo. Lucas, Bruno e 

Douglas foram lá para trás esquentar cerol (mistura de cola e cacos de vidro usados em linhas 

de pipas para cortar a linha da outra pipa), colocaram tijolos no chão e uma grade em cima 

para o vento não apagar o fogo. O pote com cerol estava em cima da grade. Douglas colocou 

um pote com álcool e jogou de longe o palito de fósforo aceso dentro. Depois ele queria mais 

fogo e jogou mais álcool no fogo. Lucas disse que viu algo branco caindo nele, sentiu algo 

molhado na roupa e começou a pegar fogo. Ele saiu correndo para dentro da casa e o avô do 

menino tirou a blusa dele e começou a apagar o fogo com uma toalha. A avó de Douglas 

pegou uma gema de ovo para colocar na queimadura. Tereza relatou que cerca de 20 a 30 

minutos depois que Lucas e Bruno saíram, ela foi chamá-los para almoçar e viu uma 

movimentação de pessoas e escutou gritos provenientes da casa da avó de Douglas. Tereza 

perguntou o que estava acontecendo e pediram para ela ficar quieta. Tereza disse que ficou 

desesperada e pediu para o filho Waldir que morava vizinho dela ir ver o que estava 

acontecendo, porque ela estava sentindo mal. Levaram-na para dentro de uma casa e deram 

medicação. Waldir chegou ao local do acidente e levou Lucas para o hospital de Barrinha-SP 

acompanhado pela mãe de Douglas. Depois de um tempo, Waldir foi até a casa de Tereza e 

disse que tinha levado Lucas para o hospital e precisava de documentos para internação. Não 

falaram para ela o que realmente tinha acontecido, só que Lucas tinha se queimado. Tereza 

relatou que foi para o hospital e, ao ver o rosto de Lucas queimado, entrou em desespero e 

precisou ser medicada novamente. Lucas ficou internado durante três dias em Barrinha-SP. 

Encaminharam-no para o CTQ-HCFMRP-USP em Ribeirão Preto-SP. O avô estava em outra 

cidade no momento. 

Lucas e Bruno relataram já terem feito cerol outras vezes e demonstram muita 

propriedade em falar do assunto. Quando os avós descobriram que as crianças faziam cerol, 

eles ficaram bravos e inconformados e os deixaram de castigo. Os avós referem que Bruno é 

quem mais desobedece a eles, por isso, eles disseram que sempre acreditaram que algo 

poderia acontecer com ele e não com Lucas. 

O avô Mauro teve contato prévio com queimadura no ambiente de trabalho, quando 

um rapaz se queimou enquanto estava soldando um tonel.   

Eu não conheci a mãe biológica de Lucas, Samira, portanto, as informações sobre ela 

são provenientes dos relatos das crianças, avós e André. Samira sabe do acidente, mas as 

crianças não têm uma boa relação com ela. Samira mora com um homem e tem duas filhas 

com ele, mas Tereza disse que ele está preso por envolvimento com tráfico de drogas e não 

quer que Samira tenha contato com as crianças. As crianças tinham contato, às vezes, 
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passavam uns dias na casa de Samira, mas reclamavam que não era bom, que ela os deixava 

sozinhos, não dava carinho e atenção que eles queriam. 

Tereza desconfia que Douglas queimou Lucas propositalmente porque, segundo ela, 

Douglas é um menino perturbado, mimado, gosta de brincadeiras de machucar, apesar de ter 

cara de anjo. Disse também que o delegado entrou em contato com ela por mais de uma vez 

porque acreditavam que era o menino que tinha causado o acidente. Antes do acidente, Tereza 

disse que deixava os netos brincarem com Douglas, porque tinha dó dele, mas depois do 

acidente ela os proibiu de brincarem com Douglas.  

Tereza o leva para os retornos no CTQ em Ribeirão Preto-SP, enquanto o avô Mauro o 

leva para realizar sessões de fisioterapia em Barrinha-SP.  

O acidente aconteceu quando Lucas cursava o 3º ano do ensino fundamental. Realizei 

três visitas à escola de Lucas e pude observá-lo interagindo com os colegas. 

 

5.1.2.8. Família de Artur 

 

A família de Artur (12 anos) é constituída pela mãe (27 anos); avô paterno (52 anos); 

avó materna (43 anos); dois irmãos (10 e 8 anos) e uma irmã (5 anos), filhos de um 

relacionamento da mãe com outro homem; uma menina, filha de um relacionamento 

extraconjugal do avô paterno (14 anos), e irmão dessa menina (11 anos). Artur tem pele preta 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), cabelos e olhos 

negros. A maioria dos profissionais de saúde o acha mal-humorado, introvertido, difícil, triste 

e diz que ele não olha nos olhos deles, mas acha que isso vem desde antes da queimadura. A 

família reside em casa própria em Ribeirão Preto-SP, em um bairro periférico da cidade. O 

avô, Orlando, é dono de uma oficina mecânica e o maior contribuinte da renda familiar. No 

início da coleta de dados a avó, Amélia, trabalhava esporadicamente como empregada 

doméstica, pois ficava no hospital com Artur. Depois ela voltou a trabalhar em tempo integral 

e a mãe, Andreia, acompanhava o filho ao hospital. Ao final da coleta de dados, Andreia 

havia começado a trabalhar em um bar.  

Amélia, Andreia e Artur relataram o acidente, o qual ocorreu em um terreno vizinho à 

casa da família, cercado por muros e protegido com um portão trancado. Artur estava 

brincando com um galão de álcool e um isqueiro com o irmão, Heitor, e um amigo. A mãe 

disse que, apesar do filho dizer que era álcool, todos acreditam que se tratava de um solvente 

para diluir tintas e vernizes, muito utilizado em oficinas de funilaria e pintura de automóveis, 

que é altamente inflamável, pois, segundo a mãe, “grudou muito” na pele de Artur e 
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apresentava uma “gordura” característica deste produto. Após acenderem o isqueiro, acharam 

que não tinha pego fogo no galão, Heitor e o amigo saíram andando e Artur foi pegar o galão, 

quando este explodiu. Ele começou a gritar e a correr. Após ouvir gritos, um vizinho 

arrebentou o portão do terreno com uma moto e Artur saiu correndo de dentro do terreno. 

Heitor arrancou a roupa de Artur, mas mesmo sem fogo, continuou queimando. Chamaram o 

resgate que chegou rápido, e ele foi levado para uma unidade de saúde de Ribeirão Preto-SP e 

depois transferido para a Unidade de Emergência do HCFMRP/USP. Existiram várias 

especulações sobre o que realmente teria acontecido naquele dia e um dos profissionais de 

saúde relatou que chegaram a desconfiar que Artur tenha ateado fogo nele mesmo por 

diversão. 

O período de internação foi muito difícil para família e para os profissionais de saúde 

do CTQ-HCFMRP/USP. Estes últimos sempre comparam as outras crianças com Artur e 

dizem que ele foi uma das crianças mais sofridas já internadas na unidade. Todos 

“investiram” muito nele e ficavam frustrados quando o tratamento não acontecia como 

previsto. Artur permaneceu internado por quase seis meses. A alta hospitalar foi bem recebida 

pela família e equipe, pois todos estavam cansados e não aguentavam mais tanto sofrimento. 

Um dos profissionais usa a palavra repulsa para se referir a ele, devido à dificuldade de 

interação deste com as pessoas ao seu redor. 

Os profissionais disseram que Artur vive em um contexto social complicado e referem 

não saber o que acontece de verdade dentro da casa dele. Artur sempre morou com Amélia. 

Ele chama os avós de pai e mãe. A relação com a mãe biológica é semelhante a de irmãos, 

pois eles têm ciúmes um do outro, brigam, não se respeitam, segundo a avó materna e 

funcionários do CTQ-HCFMRP/USP.  

Esta família é proveniente de um contexto social conturbado com história de suicídio, 

abuso, envolvimento com drogas, prisões e relacionamentos extraconjugais que são 

apresentados a seguir de forma breve. Segundo Amélia, quando ela começou um 

relacionamento com Orlando, ambos tinham filhos frutos de seus relacionamentos anteriores, 

Edmar (filho de Orlando) e Andreia (filha de Amélia), os quais começaram a namorar 

escondidos e, quando a família descobriu, Andreia estava grávida de Artur. Orlando proibiu o 

namoro e obrigou Edmar a voltar a morar em Mirassol com a mãe dele. Foi quando ele 

começou a “mexer com droga” junto com a tia materna. Artur conversava por telefone com 

Edmar e o chamava de irmão, apesar de saber que era o pai biológico. Certo dia ele estava em 

um bar e disse para os colegas que ia se matar. Ele tentou ligar para Orlando e Amélia, mas o 

telefone estava desligado. Na mesma noite em 2004, Edmar trabalhou, escreveu várias cartas 
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e depois se suicidou. Orlando se culpa pela morte do filho até hoje, dizendo que se tivessem 

conversado, o filho não se mataria.  

Segundo Amélia, ela e Orlando tiveram somente um filho juntos, o qual estava preso 

no Centro de Detenção Provisória (CDP), pois realizou um roubo juntamente com o ex-

marido de Andreia e foi preso. Andreia teve três filhos com esse homem. Eles moraram juntos 

por um tempo, mas ele foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. Por volta do ano 

2000, Amélia acolheu uma “cumadre” (comadre, amiga) e seu filho de 3 meses na casa dela e 

de Orlando. Amélia batizou a criança e o menino chamava-a de mãe e Orlando de pai. Amélia 

trabalhava muito e, por isso, não ficava em casa e depois de um tempo soube que seu marido 

estava relacionando-se com a amiga e a engravidou: “Aí eu arrumei um serviço para ela. Ela 

começou a trabalhar e ficou ali. Tinha o quartinho dela, tinha tudo. Aí apareceu grávida... do 

Seu Orlando. Chocante, né? O povo acha incrível eu contar essas histórias (risos)”. A filha 

de Orlando e dessa mulher ainda mora com o casal e o irmão da menina também. Era sabido 

por todos no CTQ-HCFMRP-USP, que a mulher morreu por complicações da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) na Unidade de Emergência do HCFMRP/USP na mesma 

época que Artur estava internado, pois Amélia ia visitá-la sempre e comentava na unidade.  

Artur cursava o 5° ano do ensino fundamental quando ocorreu o acidente. Realizei 

uma visita à escola de Artur. 

 

5.1.2.9. Família de Pedro 

 

A família de Pedro (9 anos) é constituída pelo pai (49 anos) e pela irmã (14 anos). A 

mãe faleceu aos 33 anos durante o incêndio na casa que vitimou a família. São procedentes e 

residem em São Joaquim da Barra-SP, em casa de aluguel. O pai, Fernando é encanador e o 

principal provedor da família, o qual também conta com o apoio financeiro da cunhada. Pedro 

tem pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008), 

cabelos castanhos e é tímido, segundo o pai.  

Pedro e Fernando relataram o acidente. Era final do ano de 2008. A irmã, Rafaela, 

colocou uma vela ao lado da cama para dormir. A vela caiu durante a noite, começou a pegar 

fogo nos móveis do quarto e ninguém acordou. Quando acordaram, a casa estava cheia de 

fumaça e todos se desesperaram. A esposa, Anne, foi tentar abrir a porta de saída da casa, mas 

quebrou a chave e não conseguiram sair. O pai tentou quebrar a porta, mas não conseguiu. O 

fogo aumentou. Os vizinhos pediram socorro e a família foi levada para o hospital de São 

Joaquim da Barra-SP. Segundo Fernando, a equipe médica tentou arrumar vaga de internação 
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para as crianças e a mãe, mas como não conseguiram vaga em Ribeirão Preto-SP e como não 

tinha outra ambulância, as duas crianças foram encaminhadas para Bauru-SP; a mãe 

permaneceu em uma maca no hospital de São Joaquim da Barra e o pai em um colchão no 

chão. Fernando disse que a esposa precisava ser entubada, mas como o hospital de São 

Joaquim da Barra não tinha recursos, ela acabou falecendo no mesmo dia após o incêndio. 

Fernando disse que se queimou pouco.  

Em Bauru-SP, Pedro permaneceu no CTI durante 15 dias e Rafaela durante 45 dias. 

Fernando foi para Bauru e ficou em uma casa de apoio durante seis meses. Pedro teve alta 

hospitalar primeiro, após uma internação que durou um mês e meio, e a tia materna que mora 

em Goiânia-GO foi buscá-lo e lá ele permaneceu recebendo tratamento. Quando Rafaela 

recebeu alta hospitalar, a família não tinha para onde ir, pois a casa havia sido destruída pelo 

incêndio. Fernando deixou Rafaela com a tia e o irmão em Goiânia-GO e voltou para São 

Joaquim da Barra-SP para trabalhar e mandar dinheiro para a cunhada cuidar dos filhos. Ele 

ficou na casa de um tio nesse período. Depois que Pedro estava melhor, Fernando o trouxe 

para morar na casa de uma tia em São Joaquim da Barra. Após um ano que Rafaela estava 

morando na casa da tia em Goiânia, ela começou a discutir com a tia. Fernando decidiu alugar 

uma casa e morar com as crianças em São Joaquim da Barra. 

No momento da entrevista, Pedro cursava o 4º ano do ensino fundamental. Ele 

frequentou três escolas diferentes depois da queimadura. Rafaela cursava o 7º ano do ensino 

fundamental, realiza o tratamento das cicatrizes de queimaduras em Goiânia-GO e precisa ir 

lá a cada 15 dias. Fernando disse que queria que eu conversasse com a filha, pois ele estava 

tendo muito trabalho com ela. Porém, devido ao horário de trabalho do pai e as crianças 

ficarem sozinhas em casa após a escola, não consegui visitar esta família, nem a escola das 

crianças e o contato foi perdido porque o número do celular de Fernando mudou e não 

retornaram ao CTQ-HCFMRP-USP. 

 

5.1.2.10. Família de Henrique 

 

A família de Henrique (12 anos) é constituída pelo pai (38 anos) e pela mãe (31 anos). 

Henrique tem pele parda (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2008), cabelos e olhos castanhos claros. A mãe, Maria, disse que Henrique é quieto como o 

pai, porém a criança se expressou com desenvoltura comigo durante nossos encontros. A mãe 

relatou que Henrique fez cirurgia quando era mais novo, porque tinha “problema de cabeça”, 

mas não soube explicar exatamente o porquê e nem a cirurgia. A mãe é dona de casa e o pai é 
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servente de pedreiro e o provedor da família. A família é evangélica, natural e residente na 

cidade de Serra Azul-SP. Mora em casa própria, em um terreno comum a outras cinco 

famílias. Segundo a mãe, após o acidente, a família se uniu ainda mais. Segundo a professora, 

Maria é muito humilde, tímida, protetora e participativa, porém parece ter dificuldade de 

entendimento. Estudou somente até o 4º ano do ensino fundamental, pois permaneceu cinco 

anos nesta mesma série e decidiu abandonar. Falou por diversas vezes que o filho é mais 

inteligente que ela. O pai, Márcio, parou de trabalhar devido à queimadura do filho e o visitou 

todos os dias no hospital. Chegava cedo e ficava esperando o horário de visita que ocorria no 

período da tarde.  

 Henrique e Maria relataram o acidente. Henrique estava sentado à mesa da cozinha, 

próxima ao fogão, fazendo lição. Maria estava tomando banho. A prima Gabriela, que é mais 

velha que ele e o ajuda a fazer lição, o chamou para ir à casa dela. Ele saiu e voltou para 

buscar o estojo que estava em cima da mesa e foi quando a panela de pressão explodiu, 

atingindo-o. A tia da mãe de Henrique, Dalva, ligou para pedir socorro. A ambulância foi 

buscá-lo e o levou para o hospital de Serra Azul-SP, no qual permaneceu internado por um dia 

e depois foi encaminhado para o CTQ-HCFMRP-USP.  

A família apresenta história pregressa de queimadura. Uma prima se queimou no 

abdômen e pernas com água quente após uma panela virar. Precisou de cirurgia. Henrique 

estava presente no momento do acidente. 

Na época da queimadura, Henrique cursava o 3º ano do ensino fundamental, mas 

como o acidente ocorreu no final de 2012, ele retornou à escola em 2013 para cursar o 4º ano. 

Realizei duas visitas à escola de Henrique. 

 

5.1.2.11. Família de Gustavo 

 

A família de Gustavo (7 anos) é constituída pelo pai (44 anos), mãe (44 anos), irmão 

mais velho (19 anos), irmão do meio (17 anos), irmã (11 anos) e avó materna (77 anos). 

Gustavo tem cor de pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008) e estilo “bonachão” igual ao pai, conforme foi caracterizado por um 

profissional de saúde. Outro profissional disse que ele é a “negativa em pessoa” e que a 

família parece não valorizar a importância do tratamento e do estudo. É curioso, carinhoso, se 

magoa facilmente e mimado, definição repetida por todos que tiveram contato com a criança. 

Madalena, a mãe disse que é católica não praticante e o marido é católico e muito religioso, 

porém quando Gustavo ficou doente, começou a frequentar “igreja de crente” (Evangélica). 
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Residem em casa de aluguel, na cidade de Cravinhos-SP. O pai é o principal provedor da 

renda familiar. Ambos os pais estudaram até o 4º ano do ensino fundamental.  

Madalena e Gustavo relataram o acidente. Era domingo, os pais decidiram fazer um 

churrasco para a família, para comemorar o aniversário da irmã, Giovana. Por volta das 16 

horas, Jorge, o pai, apagou o fogo da churrasqueira porque precisava dormir um pouco para 

trabalhar à noite. Jorge é pintor e faz “bico” de segurança à noite. Madalena, não estava em 

casa naquele momento. A avó materna, Zilda, estava dentro da casa da família. Gustavo e o 

irmão do meio, Alex, decidiram acender a churrasqueira novamente. Jorge havia colocado a 

churrasqueira em um corredor no fundo da casa próximo ao local no qual mantém os 

cachorros fechados. Alex jogou o álcool na churrasqueira e, quando o fogo subiu, foi em 

direção a Gustavo que correu para um canto sem saída. Zilda escutou o barulho, foi até o local 

e pediu para Alex socorrer o irmão. Alex passou pelo fogo que saía da churrasqueira, pegou 

Gustavo e o levou para dentro da casa, onde Jorge o ajudou a apagar o fogo da bermuda da 

criança. Ele estava sem camisa, só de shorts no momento do acidente. Foram correndo para o 

pronto- socorro, localizado próximo à residência deles, do jeito que estavam. No mesmo dia 

transferiram para o CTQ-HCFMRP-USP. Quem acompanhou a criança naquele momento e 

no início da internação foi o pai. A mãe permaneceu em Cravinhos-SP, cuidando dos outros 

filhos. 

A primeira internação durou quase três meses e a equipe médica deu alta hospitalar a 

Gustavo com a condição de que os pais realizassem o banho e fizessem os curativos. Eles 

levaram Gustavo em uma unidade de saúde próxima à casa deles em Cravinhos para fazer o 

tratamento, porém Gustavo chorava muito e não deixava os profissionais de saúde realizarem 

o tratamento adequadamente. Assim, Gustavo precisou ser internado novamente devido à 

infecção das feridas. Jorge era participativo no início do tratamento, levava Gustavo aos 

retornos e tinha maior entendimento das necessidades do filho do que a mãe, fato observado e 

comentado pelos profissionais de saúde, mas depois de um tempo, não foi mais ao CTQ-

HCFMRP/USP. Gustavo tomou o enfermeiro chefe da unidade como referência masculina 

dele na segunda internação, como um pai. 

Quando a queimadura aconteceu, Gustavo cursava o 1º ano do ensino fundamental. 

Durante a internação, desenvolveu atividades com a professora da classe hospitalar. Em 

conversa com a professora Ligia, ela disse que como a queimadura ocorreu no final do 

terceiro bimestre de 2012, Gustavo já tinha notas suficientes e foi aprovado no final do ano. 

Ele deveria ter iniciado o 2º ano do ensino fundamental em outra escola no início do ano de 
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2013, porém, até o final da coleta de dados em dezembro do referido ano, Gustavo não havia 

retornado à escola. Realizei uma visita à escola de Gustavo. 

 

5.1.2.12. Família de David 

 

A família de David (9 anos) é constituída pelo pai (39 anos), mãe (35 anos), irmã (12) 

e bisavó paterna (82 anos). A mãe, Paula é do lar e estudou até o 2º ano do ensino médio. 

David tem cor de pele parda (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2008) e aparenta ter sobrepeso. Conforme fala dos pais, é sentimental, se 

chateia facilmente, se retrai, chora, tem autoestima baixa, e com dois extremos de 

temperamento, “leva na boa” ou explode, e gosta de ser “bajulado”. Durante as entrevistas, a 

mãe disse que ele segue com médico porque tem transtorno de déficit de atenção, porém não 

existe relato algum nos prontuários do CTQ-HCFMRP/USP. O pai, Roberto era taxista no 

início da coleta de dados, depois se tornou empresário e iniciou o curso de graduação em 

Teologia. Eles residem em casa de propriedade da bisavó Clotilde, na cidade de Ribeirão 

Preto-SP. A mãe relatou não ter uma relação boa com a avó do marido, pois ela é “difícil de 

conviver”. O pai é o principal contribuinte para a renda familiar. A família é cristã e a religião 

é muito forte nos discursos de todos os membros da família. David e a irmã Natália estudam 

em escolas cristãs.  

Os pais e a criança relataram o acidente. Era noite e não havia luz na casa da família. 

Roberto estava trabalhando como taxista naquela época. Paula ligou para Roberto e ele deu a 

ideia de acender o lampião. Natália, David e Paula estavam na cozinha. A mãe foi pegar o 

lampião, ela tirou o botijão de gás que estava vazio e foi colocar um novo. O lampião tinha 

duas alavancas de ferro que precisavam ser encaixadas no botijão, mas Paula não sabia 

manuseá-las corretamente, pois nunca tinha feito isso antes, segundo ela. Ela estava 

manuseando o lampião em cima da mesa da cozinha. Como estava muito difícil de colocar as 

duas alavancas, ela decidiu colocar uma primeiro e, depois colocar a outra, porém, ela disse 

que não imaginou que o “pininho” fosse sair com a pressão do gás. Havia uma vela em cima 

da mesa e próxima ao lampião. O gás que começou a vazar assim que ela fez o furo com a 

primeira alavanca, foi direto para a vela e começou a pegar fogo. Natália estava na cozinha 

ajudando Paula e David tinha ido levar uma lanterna na sala para a bisavó. Quando ele estava 

voltando, escutou a explosão e foi correndo ajudar a mãe. Paula disse que parecia que o fogo 

chicoteava e girava pela cozinha e pegou fogo na cortina da cozinha. Natália correu, abaixou 

e, por isso, não se queimou. Paula disse que não lembra muito bem do acidente, pois estava 
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muito nervosa, mas gritou muito. David e Paula correram para o corredor, mas eles caíram. 

David caiu e ficou com o pé perto da porta da cozinha e, por isso, queimou mais essa região. 

Paula disse que não tinha forças para levantá-lo, mas que de repente uma força de Deus, uma 

força sobrenatural veio e ela conseguiu se levantar e levantar o filho. Disse que foi levantada e 

foi uma experiência incrível. Ficaram andando de um lado para o outro, desorientados. Paula 

ligou para o marido e só gritava. Ele dirigiu rápido para casa, pois achou que algum ladrão 

havia invadido a casa. Enquanto isso, Paula e David saíram na rua e começaram a gritar. 

David gritava que ia morrer e Paula pedia para os vizinhos cuidarem dele. Os vizinhos 

ligaram para emergência mais de uma vez, mas nenhuma ambulância foi até o local. Roberto 

chegou e não sabia muito bem como agir. Foram para um hospital particular de Ribeirão 

Preto-SP. Paula disse que ficou andando de um lado para o outro quando chegou ao hospital e 

não conseguia deitar na maca. Só viu o quanto David havia se queimado no hospital e chorou 

muito quando viu que ele queimara o rosto.  

Ficaram internados durante 10 dias e saíram de alta hospitalar juntos. Não precisaram 

fazer cirurgia. 

David cursava o 3º ano do ensino fundamental em escola particular quando a 

queimadura ocorreu e retornou às atividades escolares cerca de três semanas após a 

queimadura. A administração da escola não permitiu a minha visita, porém enviou dados da 

escola por e-mail. David mudou de escola, mas segundo informações da mãe, essa mudança 

não teve relação com a queimadura. Paula relatou que ninguém sabia da queimadura na 

segunda escola, por isso, não queria que eu fosse até lá, por não ver propósito nisso.  

 

5.1.2.13. Família de Daniel 

 

A família de Daniel (9 anos) é constituída pela mãe (34 anos), pelo pai (55 anos) e 

pela irmã (12 anos). Daniel tem cor de pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008).  Segundo a mãe e a profissional de saúde, ele é 

calmo, fala baixo, é amoroso, sentimental, às vezes, guarda os sentimentos para ele e fica 

sofrendo, quieto no início e depois que adquire confiança, se solta. Os profissionais de saúde 

relataram que perto do pai mostra que é forte. O pai é eletricista e o principal provedor da 

família. A mãe Cristina trabalha fazendo espetinho na calçada em frente ao bar na frente da 

casa deles e estudou até a 2ª série do ensino fundamental. A família é proveniente de Batatais-

SP. Após a queimadura, a família mudou de Batatais-SP para Ribeirão Preto-SP para facilitar 

os retornos, porém, como Daniel começou a ficar muito sozinho, Cristina acreditou que ele 
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começou a entrar em depressão e, por isso, decidiram voltar para Batatais-SP. São católicos. 

A irmã gêmea da mãe ajuda muito a família.  

Cristina e Daniel relataram o acidente. Era final da tarde, a mãe Cristina estava 

fazendo espetinho. Daniel estava brincando com um primo em casa. Eles saíram correndo e, 

quando Daniel passou perto da churrasqueira que estava ao lado do portão, o fogo subiu e 

pegou nas costas dele. Daniel disse que sentiu o fogo quando estava no meio da rua. Jogaram 

cerveja para tentar apagar o fogo. Levaram-no para uma unidade de saúde e depois para um 

hospital em Batatais-SP. No outro dia, ele foi transferido para o CTQ-HCFMRP/USP. O pai 

Lorival trabalhava e Cristina disse que não podia abandonar o filho, apesar de ser difícil ficar 

internada. Ele permaneceu mais de um mês internado.  

História pregressa de queimadura na família: A irmã gêmea de Cristina queimou com 

água quente, mas não precisou ficar internada. 

Daniel cursava o 3º ano do ensino fundamental quando a queimadura ocorreu. Até o 

final da coleta de dados a criança não havia retornado à escola. 

 

5.1.2.14. Família de Felipe 

 

A família de Felipe (9 anos) é constituída pela mãe (28 anos), pai (28 anos), irmã fruto 

de relacionamento pregresso da mãe (12 anos) e o irmão mais novo (7 anos). Durante a coleta 

de dados, o avô paterno estava morando na casa com eles por um tempo. Felipe tem cor de 

pele branca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). 

Segundo os pais, ele é falante, curioso, carinhoso, sentimental, faz amizade fácil e se preocupa 

com os outros. Segundo o pai, gosta de “tirar sarro dos outros” (fazer brincadeiras, colocar 

apelidos). No geral, Felipe é calmo, mas fica nervoso e agitado dependendo da condição 

emocional de sua mãe, pois, às vezes, ela o apavora. Os funcionários acreditam que é porque 

ela tem outro filho que já foi vítima de queimadura. A irmã, Sabrina, subiu na porta do forno e 

com o peso do corpo, virou o fogão e a água quente que estava em cima caiu sobre ela quando 

tinha apenas três anos. Ficou um mês internada no CTQ-HCFMRP-USP e precisou realizar 

enxerto. O pai queimou os braços com sal térmico no emprego anterior. A família residia em 

Jardinópolis, mas havia se mudado para Ribeirão Preto-SP dois meses antes de o acidente 

ocorrer. Residem em casa alugada. O pai é eletricista e o principal provedor da renda familiar. 

A mãe começaria a trabalhar no dia do acidente. A família é católica, porém a mãe se tornou 

evangélica. A avó materna é fonte de suporte emocional para a família.  
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Os pais e a criança relataram o acidente. Não havia gás na casa da família e Felipe 

queria comer mingau. Juliana resolveu improvisar e colocou álcool em uma latinha dentro da 

churrasqueira no chão do quintal, com uma grade em cima e acendeu. Foi colocar o celular 

para carregar e escutou uma explosão. Felipe achou que o fogo tinha apagado e colocou mais 

álcool. O irmão, Leandro, estava junto, mas não se queimou porque saiu correndo. Juliana 

correu e viu Felipe rolando no chão cheio de fogo. Ela pegou um lençol para tentar abafar o 

fogo, mas não apagava. Gritou: “Meu Deus, mais um queimado!”. Felipe levantou e correu 

para o chuveiro e o fogo apagou. Juliana ficou desesperada e não encontrava o celular para 

pedir ajuda. Os vizinhos ouviram a explosão, foram até lá e pediram socorro. O corpo de 

bombeiros chegou primeiro e depois uma ambulância. Juliana disse que não conseguia olhar 

onde estava muito queimado. O pai estava trabalhando na hora do acidente. Felipe ficou 

internado durante 11 dias no CTI pediátrico do HCFMRP-USP e depois foi para o CTQ-

HCFMRP-USP. A família disse que era uma tortura ficar no hospital, e a criança só queria 

ficar acompanhada da mãe, do pai ou da avó. O pai revezava o cuidado de Felipe com a mãe, 

que ficava a semana toda e o pai aos finais de semana. A irmã, Sabrina, cuida do irmão 

Leandro enquanto os pais não estão em casa. 

 Na época do acidente, Felipe cursava o 3º ano do ensino fundamental. Até o final da 

coleta de dados, a criança não havia recebido alta hospitalar, portanto, não havia retornado 

para escola. 

 

5.2. CONTEXTOS DAS ESCOLAS EM GERAL 

 

Durante a coleta de dados visitei nove escolas, sendo quatro em Ribeirão Preto-SP e 

cinco em cidades da região de Ribeirão Preto-SP (Barrinha, Cravinhos, Pradópolis e Serra 

Azul-SP). Destas escolas, seis delas são municipais e três estaduais. A coordenação da única 

escola particular do estudo não permitiu a minha visita, porém, forneceu dados técnicos da 

escola por correio eletrônico, dados estes que compõem a descrição geral das escolas, e 

apresentou suas perspectivas sobre a reinserção escolar da criança. Esta escola é uma escola 

cristã e conforme a fala da mãe “se apoia em princípios bíblicos para ensinar as matérias”.  

 As escolas apresentam grandes diferenças entre elas quanto à infraestrutura, estrutura, 

quantidade de alunos, clientela atendida e recursos, portanto, serão apresentadas de maneira 

geral afim de que também não sejam identificadas e, consequentemente, não seja possível 

identificar as crianças sobreviventes de queimaduras. Todas as escolas apresentam salas 

separadas destinadas à secretaria e à diretoria, banheiros separados para crianças e 
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funcionários, sala dos professores, refeitório e pátio. O número de alunos atendidos varia 

entre 233 a 1196 divididos entre o período da manhã e o da tarde. O número de classes varia 

entre oito e 40 e são utilizadas nos dois períodos. Quanto aos anos escolares, cinco oferecem 

do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, três do 1º ao 9º ano e duas o 1º ano do ensino 

fundamental e as fases I (crianças com quatro anos) e II (crianças com cinco anos) da 

educação infantil. A maioria apresenta intervalos separados para as crianças em séries iniciais 

e avançadas. Somente três escolas têm biblioteca e as demais apresentam o “cantinho da 

leitura”, que é uma estante com livros dentro da sala de aula. Outras salas e recursos das 

escolas eram: sala da psicóloga, da psicopedagoga, da fonoaudióloga, da coordenadora, da 

inspetora, cantina para venda de alimentos, quadra de esportes, sala de recursos ou 

multifuncional, sala de multimídia ou de informática, fraldário, laboratório, panificadora 

(cursos são oferecidos no período da tarde para população) e uma “fazendinha”, com picador 

de cana, horta e animais, como vacas, galinhas, porcos, pavões e avestruzes.  

 Em duas escolas, as professoras e os funcionários relataram a presença de outra 

criança sobrevivente de queimadura além daquela que era o motivo da minha visita à escola. 

Uma das diretoras é sobrevivente de queimadura. 

A população atendida por essas escolas é, em sua maioria, uma população carente, 

proveniente de regiões de tráfico de drogas, familiares das crianças envolvidos com o tráfico 

de drogas e uso de bebidas alcóolicas, crianças com dificuldades de higiene e problemas de 

indisciplina, “maus elementos” conforme a fala de uma professora, algumas vítimas de 

violência sexual, e provenientes de zona rural. 

 Durante as visitas às escolas, percebi que as crianças menores apresentaram 

curiosidades quanto à minha presença. Fui questionada se era professora nova, professora 

substituta, o que estava fazendo na escola, o que eu era e diante da resposta “enfermeira”, as 

crianças sorriam e diziam frases curtas como “que legal”, “nossa, uma enfermeira na escola”, 

sem ao certo saber o que é uma enfermeira. Fui questionada por diferentes alunos se era mãe 

de uma aluna. Disse que não. As crianças foram chamar a aluna para perguntar e ela disse que 

não e sorriu. A menina era loira e de olhos azuis diferente da maioria das crianças da escola 

que era morena com cabelos e olhos castanhos. Algumas crianças ficavam me olhando de 

longe, outras olhavam e aos poucos chegavam perto de mim, sentavam no banco que eu 

estava, queriam tocar os meus cabelos, outras pediam ajuda quanto a algum fato ocorrido 

durante o intervalo, outras acenavam e diziam “oi”, “tchau”. As crianças menores (1º e 2º 

anos) não me notaram tanto quanto as maiores, mas quando o faziam, eram simpáticas, como 

oferecer o que estavam comendo e dizer que queriam que eu fosse professora delas. Notei 
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crianças com necessidades especiais na maioria das escolas, mas em escolas menores, com 

menos alunos, notei que estes ajudavam mais quando alguma delas caía ou precisava de 

ajuda. Na maior escola, que está localizada em uma região de tráfico de drogas, a reação dos 

alunos mais velhos quanto à minha presença me causou estranheza, pois eram comentários 

com conotação sexual diferente das crianças mais novas e de todas as outras escolas. Nesta 

escola há uma segurança feminina no portão de entrada.  

 

5.3. APRESENTAÇÃO DOS SENTIDOS 

 

Como já apresentamos no capítulo 4 sobre o referencial teórico-metodológico, os 

sentidos são o modo consciente com o qual os participantes explicam uma determinada 

experiência. E, neste estudo, por meio do uso dos textos produzidos durante o processo de 

coleta e análise concomitante dos dados, observações e reflexões realizadas no diário de 

campo, elaboramos duas unidades de sentidos sobre o processo de reinserção escolar de 

crianças sobreviventes de queimaduras. São elas “Fatos e fatores prévios ao retorno escolar” 

e “A volta à escola”, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

5.3.1. Unidade de sentido 1: Fatos e fatores prévios ao retorno escolar 

 

Após a queimadura, ocorrem diversas mudanças na vida da criança e de sua família e 

estas podem repercutir na reinserção escolar. Durante o período de internação no CTQ-

HCFMRP/USP, a maioria das crianças e seus cuidadores referiram o desejo de voltar para 

casa e que essa volta era muito esperada por eles e pelos outros membros da família e amigos. 

Os familiares entrevistados disseram que sentiram saudades da criança durante este período. 

Ao retornar para casa, muitas vezes, tomavam as experiências como parâmetro para a volta à 

escola. Algumas mães disseram que suas crianças não tiveram dificuldades em voltar para 

casa; e pensavam que elas não teriam dificuldades para retornar à escola. Porém, o retorno à 

casa e à comunidade não foi tão fácil, visto que além dos cuidados necessários com as 

cicatrizes, as emoções intensas, eles enfrentaram preconceito e discriminação. 

A forma como a família e as pessoas mais próximas à criança lidavam com a 

queimadura e todo o conjunto que acompanha a situação, como emoções, preconceito e 

discriminação, mostraram ter relação com a dimensão do trauma e na forma como a criança 

lidava com a queimadura. Quando a família reagia de forma tranquila frente à queimadura, 

falava sobre o assunto, não se escondia, incentivava e apoiava o retorno à escola, e a criança 
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parecia enfrentar esse processo de uma melhor forma. O sucesso ou o fracasso da volta à 

escola depende de vários fatores que incluem as experiências pregressas ao retorno e a relação 

da criança com a família e com a escola. 

 

a) Emoções e ações que precedem o retorno escolar 

 

Após o acidente e até o retorno escolar, muitas emoções e sentimentos fazem parte do 

cotidiano da criança e sua família como, por exemplo: culpa, medo, vergonha e preocupação, 

os quais podem postergar o retorno escolar. 

As mães disseram que sempre pensavam que poderiam ter feito ou agido de forma 

diferente para evitar o acidente. “Nós sempre achamos que poderíamos ter feito mais” 

(Sandra, mãe de Miguel). Mas elas também nos disseram que precisavam encontrar maneiras 

de lidar com o que aconteceu e parar de se culparem: “Você começa a dar valor após ver 

tanta coisa. (...) Se você ficar se culpando, você não terá forças para cuidar” (Sandra, mãe de 

Miguel). 

A capacidade das mães de cuidar dos próprios filhos pareceu ter sido colocada em 

dúvida por elas mesmas, o que tem relação com essa culpa que os cuidadores sentem ou 

sentiram devido à queimadura. 

 

Ah, foi cuidar dele assim, dos ferimentos que eu não sabia. Eu ficava 

com medo de cuidar e não cuidar direito e ter que voltar. Foi difícil 

isso. Mas deu tudo certo!” (Andreia, mãe de Artur) 

 “(...) por que não fiz diferente e se isso e se aquilo (...)” e “minha vida 

era chorar”, “minha vida acabou.” (Sandra, mãe de Miguel) 

 

O sentimento de culpa se agravou quando os cuidadores escutaram críticas de outras 

pessoas, inclusive de membros da própria família da criança. Sandra relatou que sempre 

existem pessoas criticando, julgando, curiosas e que não “vão (visitar a criança) para dar 

força”. Perguntavam “Nossa, onde você estava?”. Ela disse e o marido confirmou que ele 

nunca a culpou, mas o padrinho e a madrinha do marido culparam-na e diziam: “Você não 

cuidou. Você não fez isso (...)”. 

Outra mãe falou do julgamento dos vizinhos e de profissional de saúde do CTQ-

HCFMRP/USP: “(...) veio um dia aí a (profissional de saúde), no primeiro dia, ela quis dar 

uma acusada em mim. Aí eu dei uma reclamada, porque se ela não estava lá para ver o que 

estava acontecendo. Ninguém estava lá para ver a situação minha” (Juliana, mãe de Felipe). 
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A entrevista com esta mãe foi realizada durante o primeiro mês de internação e o fato dela já 

ter tido outro filho que se queimara anos atrás, pareceu que ela sentia como se todos a 

culpassem pelo acidente. 

Cláudia, mãe de Gabriel, também falou muito sobre o quanto foi julgada. “Olha, falar, 

falar, eles não falam. Falar diretamente eles não falam, mas comentam. Comentam: “Ela 

foi... está vendo, estavam trabalhando, largaram as crianças sozinhas...”. Então, tem esse 

tipo de comentário, não tem como”. 

Segundo a profissional de saúde Daniela, a criança queimada vai se sentir mais 

rejeitada do que aquela com câncer e que a queimadura tem uma sensação de culpa. “(...) é um 

ato de punição. Você está aqui (no CTQ), porque você queimou. Quer dizer, você fez alguma 

coisa errada (...)”. 

Outro fator que contribui para o sentimento de culpa e a discriminação das famílias foi 

o envolvimento da imprensa ao noticiar os casos, conforme exemplos abaixo: 

 

(...) Mas o tratamento dos colegas com certeza não era o mesmo. Tem 

a discriminação, tem a parte da... você sai eles olham para você, 

entendeu? Têm os comentários... porque na época saiu muito 

comentário, você entendeu? É os comentários maldosos das pessoas 

que não têm, como é que fala, não têm cultura. (...) É. Como 

aconteceu o acidente dele, eles jogaram no jornal da cidade, como é 

que é, “pai e mãe é... é... abandonam filho queimado no hospital”. 

Você entendeu? O outro comentário que saiu foi que meus filhos não 

eram filhos do meu casamento, era só ele que era meu filho e dele (do 

pai), entendeu? Como meus filhos eram do primeiro casamento, eles 

quiseram se vingar dele, sabe? Uma série de comentários que eu não 

sei de onde surge, você entendeu? Então quando surgiu o comentário 

no jornal, que eles colocaram na internet, eu liguei e falei. (...) Eu 

falei: “Gente, como vocês podem fazer isso?”. Eu falei assim: “eu não 

estou no hospital, porque eu não posso ficar lá, não é porque eu não 

quero, Eu tenho uma visita, eu tenho um horário de visita e eu tenho 

que respeitar isso. São regras, são normas do hospital. Ele está na UTI, 

ele não está num leito normal”. Eu falei assim: “Ou vocês tiram isso 

agora do ar ou eu vou processar esse jornaleco de segunda. Nem de 

primeira não é, é de segunda. Fazer uma maldade dessas, uma 

maldade. Vocês não sabem o que é ter um filho no hospital”. Mas eu 

xinguei, eu acabei com eles. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Bom, no dia que ele (Felipe) queimou, eu entrei em desespero, eu 

gritava: “Ó, Meu Deus, mais um queimado? Eu não aguento, 

Senhor!”. A vizinha acolheu e contou para a entrevista. (...) É, ela 

ajudou a socorrer e me prejudicou. Se fosse assim, uma assistente 
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social fosse ruim mesmo, ia falar “Essa mãe não cuida”. Porque do 

jeito que ela falou, eu tenho até o jornal aí, contando, vizinhos, está 

escrito assim: descuido em cima. Que vizinhos relatam que a, a 

adolescente (irmã de Felipe) quando era bebê (dá ênfase na palavra). 

Bebê, isso quer dizer de colo, ela já tinha três anos. Que já foi 

queimada com água quente. Aí depois da entrevista, na televisão 

passava em todo canal, estava passando sobre ele, no outro dia, minha 

mãe falou que ela falou: “Ai, onde é que já se viu deixar álcool em 

casa”. Aí eu falo: “Meu Deus, será que sou só eu? E esses todos que 

estão aqui?” (...) Não, fazia dois meses, fazia dois meses que eu 

morava ali (Ribeirão Preto). Era eles que tinham contato, que eles 

brincavam com a filha dela. Porque ela tem uma filha só. Então eles 

que brincavam com a menina. Aí lá na hora o menino queimado e eu 

desesperada e ela: “Ai, porque você não pediu o gás para mim?”. Olha 

a hora que ela vem me falar as coisas. “Por quê você não pediu o gás 

para mim? Esperou acontecer isso? Eu já com a cabeça desse jeito, 

escutando essas coisas. 

(Juliana, mãe de Felipe) 

 

Quando a divulgação não tinha ênfase em culpar os pais e sim na vitimização das 

crianças, estas eram beneficiadas. Como é o caso de Artur, no qual uma vizinha anunciou no 

rádio o que tinha acontecido com ele e pediu para as pessoas ajudarem, devido às condições 

financeiras da família. Receberam várias doações e conseguiram construir um quarto para 

Artur em sua casa, segundo a mãe Andreia. 

Quando a queimadura ocorreu sob a supervisão de outra pessoa que não fosse familiar, 

esta se sentia culpada pelo ocorrido e queria ajudar. 

 

Ah, tá. Ela (Sônia, ex-vizinha) está nos ajudando. Toda vez que a 

gente vem, ela que traz, vai ver ele. Ela está... (Pausa) (...) Ah, ela fala 

que está bastante ruim também. Entrou em depressão. Por causa do 

que aconteceu, aconteceu na casa dela. Acho que ela se sente assim 

um pouco culpada. 

(Débora, mãe de Rodrigo) 

 

Após o período de hospitalização, Sônia era quem provia o transporte de Rodrigo e 

Débora de Pradópolis para o CTQ-HCFMRP/USP para realizar as consultas ambulatoriais. 

Sônia disse que queria fazer mais por Rodrigo e continuava ajudando a família dele para 

tentar amenizar a culpa que sentia. Débora disse que ela não culpava Sônia, pois ela cuidava 

bem de Rodrigo e que se o filho estivesse no Maranhão, ele teria morrido. Débora disse ser 

grata pelo acidente ter acontecido aqui (Sudeste) e o que aconteceu, aconteceu. 
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Independente das cicatrizes, a maioria dos cuidadores se sentia grata pelo filho ter 

sobrevivido. Alguns cuidadores e profissionais falaram que no início queriam que os filhos 

sobrevivessem não importando as consequências, mas, com o passar do tempo, as cicatrizes 

os incomodavam e eles queriam que elas sumissem.  

Você já prestou atenção em uma coisa? O ser humano tem uma linha 

assim ó, quando você está passando aquela fase muito difícil da sua 

vida, igual do Miguel, fase muito difícil. Você quer que a pessoa 

sobreviva de qualquer jeito. Você sofre, está vendo aquilo naquela 

hora. Conforme vai passando o tempo, você já começa a criticar, aí 

você esquece que a pessoa quase não aguentou. Aí você começa, pelo 

o que eu vi, você começa a se preocupar com coisa boba, como marca, 

“Olha como meu filho ficou, com marca de queimadura, ou aquilo”. E 

não é por aí, e você nunca pode esquecer que têm estas marcas hoje, 

mas graças a Deus ele está aí.  

(Sandra, mãe de Miguel) 

 

Porém uma profissional de saúde disse o oposto, que preferia que o filho morresse ao 

ficar com sequelas.  

 

Ele (Artur) é muito amargo, a Andreia (mãe de Artur) fala. Ela fala, 

“Meu filho não vai saber lidar com isso”. E nem eu queria ver um 

filho meu deformado desse jeito. Que mãe que quer? Só que cada um 

tem um jeito louco de ser. Eu, por exemplo, não sei se eu queria que 

minha filha vivesse. Igual toda mãe é egoísta fala que prefere o filho 

com ela, de qualquer jeito, sem braço, sem perna, mas com ela. Eu já 

não sei se eu quero, porque eu sei que meu filho não vai ser feliz com 

sequela. (...) Eu não penso em depender de mim. Eu penso que vai 

sofrer na rua, entendeu? Tanto com discriminação como com 

dificuldade de se inserir na sociedade, você entendeu? Então é falta de 

oportunidade para as coisas, sabe? Eu não queria isso, entendeu? Não 

sei, você me entende? (...) Não sei. A Andreia falou para a mim, um 

dia, “Dependendo de como o Artur ficasse, é que não é minha escolha, 

é de Deus, mas eu queria que meu filho morresse do que ficasse 

assim” (referindo-se à fala de Andreia para ela). De certo jeito, eu sou 

assim também. 

(Profissional de saúde Aline) 

 

Alguns discursos dos cuidadores eram de negação e aceitação da queimadura. Sandra 

disse que foi muito difícil sair do CTQ-HCFMRP/USP, porque ela não aceitava o que tinha 

acontecido, mas depois aceitou. Juliana apresentou discursos direcionados a Deus, 

questionando o porquê de a queimadura acontecer pela segunda vez na família dela e se 

acontecia só com ela. 
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No CTQ-HCFMRP/USP, os pacientes e os funcionários se vestem de roupa azul ou 

verde. Os funcionários usam touca na cabeça e, a maioria dos pacientes, tem seus cabelos 

raspados para área doadora, ou seja, ficavam praticamente todos iguais. Assim, um 

profissional de saúde falou sobre a importância de preparar os pacientes para saírem do CTQ. 

 

Eu acho que precisa preparar muito eles aqui para parte mais difícil 

talvez, que é quando eles saem daqui... de aceitação, de readaptação. 

Ela (Valentina) ainda tem grandes queimaduras, mas parece que vai 

sair bem próxima do normal, porque têm crianças que saem daqui 

muito diferente do que eram antes. A parte mais difícil, às vezes, 

ainda está por vir. 

(Profissional de saúde Carlos) 

 

Uma emoção recorrente no discurso das crianças, seus familiares e profissionais de 

saúde antes e após o retorno escolar foi a vergonha. Em diversos momentos, os pais de 

Gustavo e um profissional de saúde relataram que a criança não queria ir à escola por 

vergonha e disse que as crianças iriam rir dele, “vão falar”, “(...) o braço está feio e que não 

vai voltar ao normal”. Rodrigo disse que “(...) não queria voltar para escola de jeito algum”, 

porque ficou com vergonha.  

A profissional Silvia tinha medo de Gustavo não querer mais ir à escola e elogiava a 

malha para incentivar o uso dela, mesmo na escola. 

 

Eu encontrei com ele (Gustavo), tem dois meses já? Tem. Foi antes do 

recesso. Na rua. Ele fica meio escondidinho. Daí eu encontrei, ele que 

me chamou. Passei e não vi, ele estava dentro duma loja e ele me 

chamou, mas estava todo escondidinho, com um chapéu. E na hora eu 

até falei para ele “Pode tirar. Imagina, um menino lindo!”. Aí ele 

falava: “Não, tia, eu estou gordinho”. Eu falava “Não é assim não”. 

Ele estava de queixo inchado. Eu não sei. (...) No rosto não, nos 

braços. É, nos braços, no rosto ele estava com um boné e como ele 

estava na sombra dentro da loja, eu até brinquei com ele: “Não, tira, 

vamos deixar ver seu rosto.” Porque ele tampou o rosto na hora que 

ele me chamou e eu fui para dar um beijo nele e ele falou para mim: 

“Não, tia, não pode!”. Aí eu falei: “Ai, não, desculpa!”. Aí a mãe dele 

falou: “Não, não pode, porque ele está com medo de você ver o rosto 

dele.” Aí eu fui abracei ele. Aí eu acho que já não estava tão... o dia, 

acho que já estava bem “cicatrizadinho”. Eu abracei ele e ainda ele me 

perguntou assim: “Mas você não está com medo de mim?”. Aí eu 

falei: “Não, por quê? Deveria ter medo?”. Aí ele falou: “Oh, tia, mas 

olha como eu estou.” Aí eu falei: “Não, mas você é o mesmo, a 

mesma criança.” Então foi assim, eu senti bastante medo nele nesse 

dia, da reação. Há alguns relatos de pessoas também que ele se 
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esconde. Quando vê as pessoas. O que eu achei engraçado foi que ele 

quem me chamou no dia. 

(Professora Ligia) 

 

 

A emoção mais relatada pelos cuidadores foi a preocupação se a criança seria bem-

tratada na escola pela equipe e pelos colegas, o qual pode ter relação com o papel protetor e 

cultural dos cuidadores. Se a criança vai acompanhar as tarefas, se vai se sair bem nas provas, 

se vai passar de ano letivo ou não, são preocupações secundárias.  

Acerca da reinserção escolar da criança, a mãe Débora relatou que mesmo com a 

liberação médica de Rodrigo para retornar à escola, ele relutava, pois tinha vergonha de sua 

aparência pós-queimadura. Mesmo após liberação médica para que Valentina voltasse a 

frequentar a escola, a mãe Vilma tinha medo de que alguma criança esbarrasse em Valentina e 

as “feridas abrissem”. Profissional de saúde Aline concordou com a mãe, dizendo achar que 

era muito cedo para voltar à escola, discordando da opinião dos demais profissionais.  

Paula, mãe de David, disse que a professora ficou preocupada com a volta para a 

escola dele antes da liberação médica, mas a mãe disse que Davi estava ótimo e queria voltar 

para a escola. E o pai disse que não tinha preocupação com a volta do filho para a escola, pois 

a escola que ele frequentava era cristã e ele sabia que as pessoas seriam acolhedoras com seu 

filho e que fariam muitas perguntas, mas que ficariam “de boa”.  

Houve relatos de preocupação com a modificação da aparência física além das 

cicatrizes das queimaduras, por exemplo, se possível, os participantes preferiam a área 

doadora do couro cabeludo para não ficarem com cicatrizes nas coxas e em outras partes do 

corpo, ou permanecerem mais tempo internados e não realizar o enxerto. Profissional de 

saúde Carlos disse que Valentina passou para a equipe do CTQ-HCFMRP/USP uma grande 

preocupação com estética e aparência e o que o preocupava no retorno à escola era justamente 

as cicatrizes e o quão aparentes elas ficariam. Profissional de saúde, professores e familiares 

relataram a preocupação quanto aos futuros relacionamentos afetivos (namoro) e possíveis 

rejeições devido às cicatrizes e não pela pessoa em si.  Segundo Kátia, acerca da sexualidade, 

a princípio, as meninas são imaturas e vão olhar só a aparência e Rodrigo não era a referência 

que elas procuravam. Ficar exposto ao sol também foi outra preocupação recorrente. Por 

exemplo, Lucas disse que se preocupava com o sol quente que teria que enfrentar quando 

voltasse para a escola.  
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Os sentimentos de piedade e tristeza foram pouco relatados. Mauro, avô de Lucas, 

disse ter ficado arrasado com o acidente e ao ver como ficou o braço de Lucas e que sentiu 

muito dó pelo sofrimento do neto. Em visita ao local de acidente, a avó de Douglas (menino 

que provocou o acidente de Lucas) foi muito receptiva e demonstrou estar muito triste pelo 

que aconteceu na casa dela e porque as crianças não voltaram mais lá para brincar.  

As crianças que tiveram cuidadores com ações mais objetivas e efetivas pareciam lidar 

de forma diferente com a nova condição de saúde, como, por exemplo, as mães que obrigaram 

os filhos a usarem a malha elástica compressiva durante as 23 horas por dia, conforme 

recomendação da fisioterapeuta do CTQ, silicone e fizeram sessões de fisioterapia mesmo 

quando a criança chorava, tinham orgulho de mostrar que os filhos tinham poucas cicatrizes, 

saíam sem camiseta e falavam não sentir vergonha. 

Sandra disse que: “[...] já que aconteceu, tinha que cuidar da melhor forma possível, 

por mais que, às vezes, você ache que está judiando”. Cobrava atitudes dos profissionais de 

saúde e explicações, perguntando: “O que precisa ser feito? Eu faço!”. Ela seguiu todas as 

recomendações e, por isso, Miguel se recuperou bem e não tinha quase cicatrizes visíveis, 

segundo ela e profissionais de saúde. Sandra orientava outras mães a usarem a malha elástica 

compressiva e falava para o filho não se esconder, “jogava aberto” com o filho, tentando 

passar o melhor para ele e deixava-o livre para falar quando queria fazer cirurgia, se tinha 

algo o incomodando. 

A experiência de ficar internado com o filho no CTQ fez com que alguns cuidadores 

começassem a lidar de forma diferente com o que aconteceu e com a culpa que sentiam. “Isso 

vai te abrindo os olhos”; “Achar forças não sei de onde”; “Viver um dia após o outro”; 

“Vendo a experiência das outras... você cai em si”. “Aí você coloca na sua cabeça que não foi 

sua culpa”, “Não foi minha culpa”. “A gente não quer que o filho se queime”. “Viver o 

presente”. Carla relatou que estar no hospital era uma oportunidade de trocar experiências, 

pois a cada dia, a cada momento, ficava sabendo de outras histórias e que quando acreditava 

que a história delas era ruim, percebia que a do “vizinho” era pior.  

A maioria dos cuidadores ficou mais próximo de suas crianças após a queimadura. Por 

exemplo, antes da queimadura, Débora não deixava Rodrigo treinar (futebol), depois (da 

queimadura) disse que queria que ele fosse treinar. Ela se reaproximou do filho levando-o 

para morar com ela novamente, o que acabou por afastar e quebrar o vínculo com Sônia (ex-

vizinha). Vilma mesmo indo trabalhar, se mantinha presente no hospital com a filha. Segundo 

Sandra, “promessa é dívida”, se ela prometeu ficar no hospital, ficava no hospital com o filho 

e só ia em casa tomar banho.  
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Se a família considerava que o acidente foi provocado por “arte de criança”, seja por 

ela própria ou por outra, os cuidadores tendiam a vigiar mais esta criança e não a deixar 

brincar com as crianças da vizinhança. “Não, agora vai acabar. Não vai mais para casa de 

ninguém agora” (Mauro, avô de Lucas). 

 

Esses dias ele (Lucas) pediu (para ir à casa de um amigo), a gente 

vinha vindo do hospital e o coleguinha dele ficou chamando ele e 

queria que ele fosse para lá. Eu fico com dó de não deixar, mas eu não 

confio mais, Raquel. Não, depois acontecem coisas ruins, nossa, 

depois a gente fica com remorso se achando culpada. Eu, no começo, 

me deu um desespero, eu me senti culpada, se eu não tivesse deixado 

(ir brincar na casa da avó do menino), não tinha acontecido isso, 

porque a gente via como o menino tinha umas brincadeiras de louco. 

E eu sempre com medo de acontecer as coisas com eles dois. Eu 

achava que o que podia acontecer de mal era com o Bruno, porque o 

Bruno é demais da conta, mas aconteceu com o Lucas. E assim, 

enquanto estiverem comigo não deixo mais não, não vai para lugar 

nenhum mais sozinho. 

(Tereza, avó de Lucas) 

 

Algumas cuidadoras tinham medo que esses amigos judiassem dos filhos ou netos. 

“Porque eu tenho medo dos outros judiar dele, bater nele assim” (Inês, avó de Eduardo). 

Grande parte das crianças que sofreu queimaduras na presença de outras crianças tinha 

uma boa relação com a criança que poderia ter provocado a acidente. Somente Gabriel que 

acreditava que o irmão tinha provocado o acidente propositalmente e nutria ódio pelo irmão. 

Lucas foi proibido pelos avós de brincar com Douglas. Rodrigo e Diego se distanciaram 

porque Diego tinha pavor de Rodrigo no início. Apesar do vínculo enfraquecido, continuaram 

amigos. 

Mesmo decorrido um tempo após a queimadura e a criança ter retornado às suas 

atividades escolares, algumas mães e cuidadoras optaram por não retornarem ao mercado de 

trabalho para poderem cuidar mais e melhor dos filhos, pois relataram não querer deixar os 

filhos sozinhos em casa ou aos cuidados de outras pessoas. Por não ter com quem deixar a 

filha, uma das mães, Vilma, levava Valentina para o trabalho.  

 

(...) Desde a quarta, não, desde a quinta passada eu não estou 

trabalhando. Aí eu fui lá hoje pedir as minhas contas e eles não 

quiseram me dar. (...) Só que eles não querem me mandar embora, 

porque custa caro mandar uma pessoa embora e não querem mandar. 

E eu não peço minhas contas (...). Só que depois disso não vou 

trabalhar não, não tem como eu deixar ela sozinha em casa. 
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(Carla, mãe de Isabela) 

 

Algumas mães rejeitaram os filhos após a queimadura, tinham atitudes de 

desqualificação e faziam comentários inadequados. Segundo profissionais de saúde, Madalena 

chamava o filho Gustavo de “burro” e que o braço dele ficou feio e não ia voltar ao normal. 

Andreia, mãe de Artur, fazia críticas negativas dizendo que o filho estava feio, iria ficar torto 

ou para “largar mão de ser burro”. 

As atitudes protetoras das mães são reconhecidas pelos profissionais de saúde. “A mãe 

(Vilma) é muito participativa. Até cobra das outras mães, vê a postura das outras mães. Ela 

(mãe) já adotou uns três ou quatro (pacientes) aqui; às vezes, ela (Valentina) reagiu, porque 

não gostou, ciúmes de criança caçulinha mesmo”. (Profissional de saúde Carlos). Ela 

repreendia outras mães que não tinham a mesma postura que ela, como Andreia, mãe de 

Artur. Em conversa informal anotada em meu diário de campo, Vilma disse sentir dó de Artur 

devido à família desestruturada e às inúmeras cicatrizes. Outros cuidadores e profissionais de 

saúde também desaprovaram as atitudes de Andreia, dizendo que ela “não tinha perfil de 

mãe”, era “tão infantil quanto ele”, criticava de forma não construtiva, expunha a criança. Em 

entrevista, avó Amélia disse que Andreia defende os filhos, se Artur reclamar (que alguém 

falou ou fez algo para ele), ela vai e bate, briga, não se importa se a pessoa que falou é grande 

ou pequena. E que ela enfrentava e queria “tirar satisfação” na rua, quando as pessoas ficavam 

olhando para Artur.  

As crianças tinham as atitudes das mães e cuidadoras como exemplo e se adaptavam 

às situações, como por exemplo, quando alguém olhava muito para criança (encarava), ela 

sorria e acenava em sinal de “tchau” para mostrar que notou os olhares.  

A maioria das cuidadoras do sexo feminino disse que apoiavam os maridos e elas 

recebiam o apoio das mães delas, avós da criança, quando não eram estas as principais 

cuidadoras da criança.  

 

Tem gente que critica muito, “Onde você estava?” Com coisa que 

você não olhou. “Não”. Se eu falar assim, porque estava eu e ele 

(marido e pai de Miguel), que ele me acusou disso, eu nunca senti isso 

não. Sempre tive força ali dele. Ele não tinha muita força assim, para 

me dar uma estabilidade assim de, na hora de falar, uma força assim, 

porque parece que, ele estava... ele punha a foto do menino em cima 

dele e chorava a noite inteira. Aí eu falava para ele: “Antônio, não faz 

isso não, porque seu filho, Graças a Deus, não está morto para você 

ficar fazendo isso”. (...) É. Ele está aí, ele está vivo. Homem é bem 

mais fraco que mulher nessas partes. 
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(Sandra, mãe de Miguel) 

 

Quando a família tinha mais recursos financeiros e maior nível educacional, a busca 

por alternativas para ajudar no retorno escolar acontecia mais frequentemente como, por 

exemplo, pagar sessões com um psicólogo. Sônia pagou sessões para o filho Diego e queria 

que Rodrigo também fosse acompanhado por um psicólogo para voltar para a escola. Quando 

a família não tem recursos financeiros, ela tem de lidar com a queimadura com o que tem e 

muitas vezes isso quer dizer lidar sozinha com essa nova demanda.  

Os cuidadores que demonstraram valorizar o estudo, incentivaram a volta para a 

escola, apesar de todos os medos e preocupações apresentados no início desta unidade. Duas 

famílias (de Gustavo e Henrique) em especial pareciam não valorizar o estudo. Como por 

exemplo, quando Madalena, mãe de Gustavo, disse: “Não quer ir à escola? Não vai, não vou 

me estressar mais com esse menino”. Profissional Silvia falou de sua dificuldade com 

Madalena “ela é uma negativa em pessoa”. Disse que conseguiu se aproximar mais do pai 

Jorge para trabalhar algo com Gustavo, mas que tem certeza que ele não sabe ler nem 

escrever, “é um menino que já está na escola sem saber o valor do estudo”. Silvia relatou que 

a família não tem valor nenhum, para nada e para estudo, muito menos. 

Alguns pais, mesmo tendo baixa escolaridade ou sendo analfabetos, gostariam que os 

filhos estudassem, como era o caso do pai de Lucas e da mãe de Rodrigo. 

 

O que eu sinto mais dificuldade: o preconceito da própria família. 

Então, a gente tem caso de mãe que fala “Ai, ele não vai conseguir. 

Ele não vai aguentar. Ele não quer”. Mas será que é ele mesmo que 

não quer ou é a família? Porque tem muita mãe que relata que “Não 

consigo olhar para ele assim”. Então, isso é um problema. Muitas 

vezes tem que cuidar da família primeiro. A família precisa aceitar 

para que isso reflita na  criança, porque se a negação vem deles, com 

certeza a criança vem no fluxo, né? Dessa negação. Então, a gente 

percebe já um preconceito na família em relação ao tratamento, 

escondendo a criança, né? É o que a gente mais trabalha em cima. 

(Profissional de saúde Tatiana) 

 

O preconceito e a discriminação podem ocorrer em qualquer ambiente que a pessoa 

tenha que lidar com outras pessoas, inclusive dentro da própria família, e isto pode afetar 

futuras relações ou despertar emoções que posterguem o retorno escolar. 
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Teve uma vez dentro do ônibus, um calor, você sabe Ribeirão quanto 

que é quente. A mulher pegou e falou assim, eu escutei, eu estava no 

banco da frente com ele, ele todo suado tadinho (Tosse). (...) Com a 

malha no rosto para não dar queloide, porque não tirava a malha dele, 

portanto, Graças a Deus, ele não precisou fazer muitas cirurgias, igual 

eles falaram lá para mim, “Porque você usou. Porque senão ele ia ter 

que fazer bem mais [cirurgias] dos queloides” que vocês sabem que se 

forma”. Aí eu escutei, uma hora, quando uma mais nova falou, uma 

senhora: “Olha lá, o menino está de máscara para assustar as crianças 

na rua. Será que ele não tem irmão em casa?” Então eu ficava com 

aquilo, eu procurava não brigar, para ele não se sentir assim rejeitado, 

porque falar umas coisas dessas. Aí a senhora teve a capacidade de 

bater nas minhas costas, e o menino naquele calor de Ribeirão: 

“Moça, deixa eu ver? Levanta ele para eu ver” (refere-se à fala da 

mulher do ônibus). Aí eu virei e disse assim: “Meu filho não é 

nenhum palhaço de circo. Vocês não sabem o que é uma malha para 

tratamento e uma máscara. Será que vocês são tão ignorantes assim, 

que vocês não sabem? Uma malha para tratamento tem uma grande 

diferença de uma máscara. Ou será que eu sou retardada de andar com 

um menino num sol desse, com uma roupa assim?” Quem chegava 

perto de nós, que você via (Tosse) que tinha aquele, o jeito de 

perguntar as coisas, eu respondia na maior boa educação. Quando eu 

via que a pessoa já vinha por curiosidade, alguma coisa assim, eu já 

dava uns cortes. Só que eu dava de certa forma, tentava, porque nem 

tudo a gente é perfeito também, para ele não se sentir rejeitado, para 

ele não se sentir diferente e eu acho que, nessa parte eu consegui, 

porque ele é muito comunicativo. Ele é mais comunicativo que meu 

filho mais velho. Ele faz amizade. Não tem nenhum vizinho aqui na 

rua que não conversa com o Miguel. 

(Sandra, mãe de Miguel) 

 

Outro episódio discriminatório ocorreu dentro da própria família de Miguel. Segundo 

Sandra, a sobrinha da irmã dela disse “Eu não brinco com queimado” e Miguel respondeu 

“Você está me discriminando”. A menina começou a chorar e a sogra da irmã de Sandra 

protegeu a neta e foi falar com Sandra.  “Mais ignorante é você que não ensinou essa menina. 

Onde já se viu ela virar para ele e falar que não brinca com menino queimado? Onde já se 

viu? Ele está certinho mesmo” disse Sandra. As atitudes da criança se espelham nas atitudes 

protetoras da mãe. 

Inês, avó de Eduardo, tinha uma atitude tranquila em relação às pessoas que praticam 

bullying contra o neto: “Deixe que falam. Eles estão é com inveja”. 

Vilma disse que Valentina não sofreu preconceito na comunidade onde mora ou 

quando andava na rua porque “(...) ela não se faz de vítima. Ela não está nem aí (...)”. E se 
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alguém falar algo, a mãe diz que a filha não vai ligar. Ela disse que as pessoas ficam 

assustadas em vê-la tão feliz. Porém essa atitude não foi confirmada ao voltar à escola.  

Profissional de saúde disse que dificuldades na escola vão existir, por ser um ambiente 

que envolve muitas pessoas e que vai ter sempre a comparação de como a criança era antes e 

como ela está agora. Esta comparação é da própria criança e das pessoas da escola. Outro 

profissional falou sobre a dificuldade de se aceitar depois da queimadura, um menino que era 

lindo antes e agora tem um monte de sequelas e limitações. Ela inclusive me questionou se eu 

me aceitaria. 

Segundo Débora, a vida do filho Rodrigo continuava “normal”, mas ela também falou 

sobre o antes e o depois. “A gente estava boa, de repente a gente olha e vê assim”. Segundo 

os profissionais de saúde, a criança precisa ser firme e amadurecer isso para lidar com a 

mudança de aparência e que talvez os pais precisem de apoio nesse momento. 

 

(...) Até hoje eu choro. (Risos) Eu levei um choque, porque assim, a 

mãe já tinha comentado, então, a gente já sabia... (Choro) Desculpa é 

que estou emocionada. (...) Eu já fui com aquele... consciente de como 

ele estava. E... Mas quando... chegando lá (no hospital) assim, foi o 

susto maior mesmo, de ver que ele estava mais queimado do que a 

mãe havia até comentado e tudo e de ver uma criança tão saudável, 

deitado na cama, foi um choque mesmo. (...) Aparência, foi. E de 

saber como... porque a gente até hoje não sabe ao certo como foi. 

Então sempre fica aquele ponto de interrogação. Mas assim de ver 

uma criança, com tudo aí pela vida, não sei se vai... porque também 

assim, agora tem o... porque eu vi ele depois disso tudo. 

(Professora Ligia) 

 

A maioria das famílias relatou que não gostava que as pessoas ficassem olhando para 

criança com cicatrizes, mas elas mesmas olhavam para outras pessoas com cicatrizes.  

 

(...) E de como as outras pessoas vão ver, porque é impactante você ver. ... 

Esses tempos agora, eu estava no shopping, fui no cinema e à noite tinha 

uma moça, ela... cheia de sequela, sabe? Pelo corpo, assim, rosto, pescoço, 

braço, tudo... Até o David deu a volta para ver a moça. E... e mesmo eu 

tendo passado por isso, a gente fica impactada de ver. 

(Paula, mãe de David) 

 

Não gostam quando outros chamam o filho de queimado, mas eles chamam outras 

pessoas de queimadas. O irmão de Lucas, Bruno, disse que se alguém chamasse Lucas de 

queimado na escola ele iria bater, no entanto, ele chamou o irmão de “queimado” e “linguiça 
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assada”. Avó de Eduardo, Inês, chamou outra criança de queimada e expressou preconceito 

quando falou de uma menina com deficiência. Andreia disse que os filhos e amigos 

brincavam com Artur e ele nega, disse que ficavam lhe “zoando” e ele chorou. Mesmo 

Gustavo sendo o motivo da internação e o filho com maiores necessidades de saúde naquele 

momento, a mãe Madalena sempre falava do filho mais velho, Tarcísio, que nitidamente era o 

filho preferido. Ela relatou que Tarcísio chorou quando Gustavo se queimou, mas depois 

começou a chamá-lo de “torto” e a xingá-lo quando voltou para casa. Tarcísio tinha ciúmes de 

Gustavo e disse que queria que ele morresse. Disse também que ia se queimar para ter tudo 

para ele. Esta atitude do irmão foi uma influência negativa para Gustavo, pois segundo a mãe, 

a criança olhava o braço e chorava muito. Madalena disse que falava para Gustavo não ligar 

para o irmão, porque ele era “louco, nóia” (quem usa drogas) e que ele ia voltar ao normal. 

Porém ela mesma dizia o contrário. 

Além das cicatrizes que geram curiosidade, a malha elástica compressiva é 

estigmatizante e as pessoas olham e perguntam. Em alguns casos, as crianças só usavam a 

malha em casa justificando que era porque as pessoas ficavam olhando ou porque era muito 

calor. Quando a malha elástica precisava ser utilizada na face, ela gerava ainda mais 

curiosidade e preconceito, como foi o caso de Miguel dentro do ônibus. A profissional de 

saúde Daniela disse que fez “um combinado” com Gustavo para que ele utilizasse a malha 

elástica no rosto para a pele ficar lisa, porém ele não utilizava. Só utilizava no corpo. Algumas 

crianças utilizavam a malha como forma de proteção para ocultar as cicatrizes. 

 

Questionei se Valentina iria sem a malha para escola. Valentina: 

“Hum, não ia”. Pesquisadora: “Você não quer ir mais à escola?”. 

Valentina: “Quero”. Pesquisadora: “Então o que que falta para você ir 

à escola?”. Vilma, mãe de Valentina: “Ai ai, só Jesus sabe!”. 

Valentina: “Nada. (...) Minha mãe fala, fala que vai me levar na 

escola, mas ela não me leva nada”. Vilma: “Levo sim. Esses dias atrás 

sabe o que ela fez comigo? (Criança ri). Levantou, pus a roupa nela e 

ela (Valentina) disse, ‘Se eu ficar com vergonha, eu não vou entrar na 

escola’. Quase chorou lá em casa e não foi”. 

(Valentina, mãe Vilma) 

 

Isso, o local também. E assim, o que influencia demais, demais, o que 

conta muito é mãe lá fora estar ajudando essa criança. A sociedade que 

infelizmente a gente está numa sociedade muito preconceituosa, então é 

difícil, eu acredito. A reinserção depende muito da família e... Mas é 

difícil. (...) Foi uma área bem pequena. Foi na solinha do pé, fez o 

enxerto do próprio pezinho, então ela não ficou com marca em nenhum 

outro lugar (Esclareço que a área doadora foi próxima a região da 
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virilha). Então isso não ia ser difícil, ela é uma criança mimada. Mas 

nós tivemos aqui crianças assim, que saem com bastantes cicatrizes e a 

gente sabe o trabalho depois como é que é, dependem muito de 

fisioterapia, tem que usar malha e eu acho que conviver lá fora, na 

escola principalmente, é difícil. (...) Exatamente, a queimadura, ela não 

termina aqui. Ela só começou aqui, o tratamento. (...) A queimadura 

dela (Isabela) era bem pequena. Então eu acredito que para ela voltar 

não ia ser difícil. Mesmo porque a gente percebia isso nela. 

(Profissional de saúde Marta) 

 

A maioria dos profissionais relatou que o local da queimadura era muito importante no 

processo de reinserção. A profissional de saúde Aline falou que as cicatrizes de Valentina 

eram fáceis de ocultar e não teria nada que comprometesse esteticamente. Segundo a avó 

Amélia, Artur disse que parecia um bicho (devido às cicatrizes). A profissional de saúde 

Mônica disse que curiosos sempre vão existir, mas quando a cicatriz pode ser ocultada, o 

retorno à escola é mais tranquilo. 

Nesta mesma linha de pensamento, a profissional Daniela disse que a maioria das 

crianças vai ter dificuldade de se expor no início, pois “Somos muito imagem”, “(...) ocultar 

uma espinha e chamar mais atenção”. “A queimadura vai ser um estigma, mas os problemas 

anteriores podem ser agravados”. 

A mãe de Felipe, Juliana, disse que conversou com a psicóloga do CTQ, pois se 

preocupa com as cicatrizes, dos outros “tirarem sarro” do filho. O pai Ricardo se preocupa 

também, pois disse não conhecer os colegas do filho. Felipe disse que existiam umas crianças 

“chatas” em sua escola e que ele tentava ignorá-los quando mexiam com ele (antes da 

queimadura). Mas o pai disse que muitas vezes ele brigava. Profissional de saúde Antônio 

acreditava que se alguém falasse algo que Felipe não gostasse na escola, ele iria confrontar e 

brigar. Mas este profissional encarou de forma positiva as brigas, pois acreditava que as 

pessoas precisavam lutar pelas situações, pois absorver as piadas e as críticas seria negativo e 

poderia fazer as pessoas se sentirem inferiores. Vilma, mãe de Valentina, disse que a filha 

fazia amizade fácil, mas também brigava muito fácil. Ela revidava se batessem nela. 

Quanto às emoções e atitudes dos profissionais de saúde, a profissional de saúde 

Daniela explicou que os profissionais da enfermagem do CTQ-HCFMRP/USP, muitas vezes, 

viam as crianças como se elas não tivessem nada. Ela disse que as crianças tinham sequelas 

visíveis e não viviam uma vida de criança, porque este centro não é uma unidade de criança e, 

por isso, os profissionais de saúde, na sua grande maioria da enfermagem, não viam tanta 

importância para o retorno escolar, apesar de que, durante a pesquisa, eles me falarem que a 
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família precisava de apoio, mas que esse apoio não era fornecido. Daniela lembrou que eles 

não participavam da ressocialização. Segundo ela, o que diferia da clínica de pediatria no 

mesmo hospital, no qual as crianças também sofriam, mas podiam não ter sequelas visíveis. 

“Não é só porque a criança está andando que ela está bem e isso algumas pessoas não 

enxergam”. Disse ainda que existem questões muito maiores que a queimadura e que a 

queimadura é o de menos, que têm crianças com comportamentos antissociais gravíssimos 

que, ao investigarem, estão ligadas a abuso sexual, ou seja, as questões de vulnerabilidade 

social são muito profundas. Muitas vezes, ela atendia no CTQ uma criança por outro motivo 

que não era a queimadura. 

Os pacientes e seus cuidadores se referiam sempre aos mesmos profissionais de saúde 

quando se tratava de uma boa relação e de um bom vínculo. Em relação a ser mal-humorado, 

mal-educado, gritar com as crianças, os cuidadores sempre reclamavam dos mesmos 

profissionais. O que mostrou mais uma vez que o CTQ era uma unidade predominantemente 

de adultos, uma unidade fechada e alguns funcionários, muitas vezes, não sabiam e não 

queriam cuidar de crianças. Durante a coleta de dados, aconteceram situações nas quais os 

funcionários pediram para que eu “olhasse” determinadas crianças sem entender que eu estava 

ali fazendo pesquisa, não era funcionária do serviço e minha função não era cuidar das 

crianças, apesar de ter uma boa relação com eles. Durante a hospitalização de Felipe, Juliana 

não teve uma relação boa com os funcionários do plantão noturno do CTQ-HCFMRP-USP, 

pois gritaram com Felipe mais de uma vez e isso ela não aceitava. Outras mães já reclamaram 

dos funcionários deste plantão. Ela reclamou da equipe, mas disse que não queria brigar, pois 

tinha medo de perder o direito de acompanhar o filho internado. 

A profissional de saúde Daniela lembrou que o inconsciente “cola ou descola”, se não 

colou, tem que criar formas de se aproximar, que é o caso de quando os pacientes e os 

profissionais de saúde se “dão bem” ou não”. Fez um paralelo sobre sua identificação com 

Gustavo e a minha com Lucas. Disse também que inconsciente é um “jogo de relações e de se 

ver no outro”. 

 

b) A criança, a família e as mudanças nas suas vidas 

 

As relações entre a criança e sua família foram diversas devido aos contextos culturais 

complexos dos quais faziam parte. A grande maioria dos participantes falou da importância da 

família na reinserção escolar. 
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(...) Isso, o local também. E assim, o que influencia demais, demais, o 

que conta muito é a mãe lá fora estar ajudando essa criança. A 

sociedade que infelizmente, a gente está numa sociedade muito 

preconceituosa, então é difícil, eu acredito. A reinserção depende 

muito da família e... Mas é difícil.  

(Profissional de saúde Marta) 

 

 

(...) É isso. Eu peço a Deus que não. Porque eu falei: “Assim que ele 

(Felipe) voltar para a escola, eu vou os primeiros dias, igual que eu 

estava falando com a psicóloga. Primeiro dia, eu vou conversar com a 

professora, para conversar com a classe inteira, e tem que conversar 

com as classes todas.  Ela falou, “Ah não, é só conversar com a classe 

dele que resolve”. Falei assim, “Tudo bem, pode eles até ajudar a 

resolver. Só que o que eles vão resolver, se os outros lá de fora vai 

mexer, das outras salas, os da sala aqui, vão querer revidar em cima. 

Entendeu? Vai defender, vai causar mais encrenca. Não é melhor eu 

conversar com a escola inteira, para evitar briga e já estar avisado? 

Tipo assim, dar um susto que quem mexer vai chamar os pais, vai 

levar suspensão, alguma maneira”. Porque, falei “Não adianta falar só 

com a classe dele. E na hora do recreio? Na hora do recreio os outros 

vão mexer, pode ter alguns amigos da sala querendo caçar encrenca e 

pode acontecer o pior”. (...) Então, nem se for para eu ficar 24 horas 

lá, na hora que ele estiver. Porque eu acho que se eu pedir, eles são 

obrigados a deixar eu ficar lá, cuidando dele. 

(Juliana, mãe de Felipe) 

 

Na primeira entrevista, quando a mãe Cláudia me relatou como aconteceu a 

queimadura e Gabriel estava presente, ela disse que foi um acidente. Quando eu perguntei ao 

Gabriel se ele sentiu falta dos irmãos quando ficou internado, ele disse que não sentia 

saudades, só sentia falta da casa dele. Percebi que o tom de voz dele foi diferente, como 

quando uma pessoa fala de alguém que não gosta. Quando Gabriel saiu de perto de nós, a mãe 

contou que ele sempre teve uma relação conflituosa com o irmão que jogou a garrafa em 

chamas. Disse que foi difícil para toda a família, pois Gabriel acusava o irmão de ter jogado a 

garrafa propositalmente e não queria nem vê-lo.  

 

É, então assim, essa fase para ele (Gabriel) foi muito difícil; foi difícil 

tanto para mim quanto para ele, para o pai dele, para os irmãos... ele 

não perdoava, ele falava: “você fez de propósito, eu sei disso, você 

queria me matar, você me odeia”. E o irmão dizia: “(...) ah, porque ele 

mereceu”. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 



5 Resultados e Discussão  130 
 

A mãe reportou que notícia vinculada na imprensa foi um agravante no enfrentamento 

do acidente por parte de toda a família, e segundo ela, Gabriel precisou fazer tratamento 

psicológico para aceitar que foi um acidente e levou cerca de seis meses para isto acontecer. É 

possível que pela postura da criança, pela falta de interação com os irmãos e pela dificuldade 

de falar sobre o assunto, Gabriel ainda pense que o irmão fez de propósito, mas não falou 

mais isso, pois todos da família tratavam como acidente.  

Ter experiência pregressa de queimaduras na família ou contato com pessoa 

sobrevivente de queimadura ou familiar pode ter uma influência negativa, pois as famílias 

sabem o que as espera, mas isso também não evita que o acidente ocorra, ou seja, as famílias 

não praticam mais atitudes de prevenção de queimaduras quando têm experiência na família. 

Grande parte das famílias do estudo conhecia uma história de queimaduras. 

Débora e Sônia não tinham experiência de queimadura pregressa e achavam que a 

temática das queimaduras precisava ser mais divulgada. Carla, mãe de Isabela, negou ter 

história na família, mas me informou que teve contato com uma vizinha que tentou suicídio 

jogando um botijão de gás em uma fossa e pulando junto. A vizinha sobreviveu, mas ficou 

com várias cicatrizes. Carla disse: “ela ficou bem feia, bem machucada”.  

Juliana, mãe de Felipe, tinha outra filha que se queimou quando era pequena e também 

ficou internada no CTQ-HCFMRP/USP. O marido e pai de Felipe, Ricardo, também sofreu 

uma queimadura química. 

 

(...) Vixi, ela (irmã de Felipe) me deu um trabalho, ela gritava, falava: 

“Meu Deus, porque não me queimou de novo? Não ele”. Tive que dar 

remédio, assim. Estava com uma dor de cabeça, chorava. Um dia, 

porque ele ficou no CTI, já não podia ficar depois das 10 (horas), aí eu 

já comecei a passar mal, ver ele todo inchado. Aí meu marido ficou. 

Aí uma vizinha, não essa, uma outra veio me buscar junto com a 

minha menina. Você chegar em casa, falta aquela coisa. Ela começou 

a gritar. Falando: “Porque que não queimou eu de novo, não ele”. 

Chora demais. Agora que ela deu uma acalmada, mas ela chorava 

demais. 

(Juliana, mãe de Felipe) 

 

Eu tenho umas queimaduras aqui no braço ó, de um outro serviço que 

eu trabalhei em Jardinópolis, mais nada de uma proporção... (...) Era, 

foi acho que aqui, você fala o grau? (...) Foi com sal de tratamento 

térmico. (...) É, sal de tratamento térmico. Espirrava muito. (...) Ah, 

foi pouco. Aqui, aqui. Tem bastante, só que foi tudo respingado, sabe 

não é uma coisa grande assim. Quando queimou aqui, eu passei 

pomada e enfaixei. 
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(Ricardo, pai de Felipe) 

 

Na família de Valentina, existem quatro casos de queimaduras, incluindo o pai que 

sofreu queimaduras na infância. “Ele (pai de Valentina) não queria nem ver (as cicatrizes da 

filha). Você viu que ele não foi no hospital, ele foi no hospital só três vezes. Ele sentia toda a 

dor que ele sentiu. Quando é... quando ele queimou” (Vilma, mãe de Valentina). 

Cláudia disse que teve contato com uma cliente que o filho era sobrevivente de 

queimaduras. 

 

Eu conhecia, eu tinha clientes. Teve um filho de uma conhecida que 

sofreu acidente e ela passou muita, muita dificuldade. O menino dela 

não queria voltar para escola. Então ela fala que hoje ele é um homem 

formado, tem namorada, ele não quis fazer a cirurgia. Eu acho que ele 

ficou dois anos sem ir na escola, porque ele não queria ir na escola. 

Ele entrou em depressão. Aí quando o Gabriel sofreu o acidente, ela 

até veio conversar comigo: “Olha, Cláudia, não deixa acontecer o que 

aconteceu com o meu menino” tem que ser dura, porque muitas vezes 

não quer ir para escola e quando tiravam sarro dele ela ia falar com a 

professora e falava: “Aconteceu isso, isso, isso na escola”. Conversa 

com o coleguinha, explica para ele. Quando ele entrou na escola, ela 

pegou e falou assim: “Deixe ele contar a história, para ninguém ficar 

perguntando depois ‘o que aconteceu?’, ‘O que aconteceu?’”. Então 

conta a história para todo mundo de uma vez só. O que aconteceu e 

porque ele está usando aquela malha. Então foi isso que aconteceu né, 

Gabriel? 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Grande parte das famílias vivia em situação de vulnerabilidade social, antes da 

queimadura, e essa condição não foi modificada, devido à residência em comunidades pobres 

com envolvimento com tráfico de drogas, roubo e abuso sexual, conforme foi apresentado nos 

contextos específicos.  

Após a queimadura, e apesar do tratamento ser realizado no Sistema Único de Saúde, 

membros de todas as famílias relataram que sofreram mudanças na renda familiar. Ao menos 

um dos cuidadores (a mulher) precisou abandonar seu emprego para permanecer com o filho 

no hospital. 

 

(...) Então depois do acidente veio tudo junto. Veio crise financeira, 

veio... desandou tudo. E daí assim, no ato de a gente procurar não 

trabalhar tanto e cuidar dos filhos, acaba... (...) É, na época, nós 

tínhamos a pizzaria quando aconteceu o acidente. O que que 
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aconteceu? Nós tínhamos uma pizzaria e uma sorveteria. Aí nós 

fechamos a pizzaria e só ficamos com a sorveteria. Foi o financeiro e 

nós mudamos dali (Mudaram de São Carlos-SP para Cuiabá-MT). Nós 

mudamos a empresa para lá e graças a Deus está tudo bem. Mas é 

tudo consequência do..., quando muda uma coisa, a estrutura, muda a 

rotina da família, automaticamente tudo compromete. Entendeu? 

Mesmo que eu estivesse trabalhando na minha empresa, ou eu ou meu 

marido, um dos dois ia ter que sair do emprego para ter que cuidar 

dele. Não tem como fazer fisioterapia num horário de noite, por 

exemplo, é durante o dia. Então, tinha os cuidados, tinha a fisioterapia, 

depois tinha que fazer as massagens, depois tinha que passar o creme. 

Então assim, automaticamente alguma parte é sacrificada. A nossa foi 

o financeiro, porque ele me ocupava muito meu tempo. Eu não tinha 

como trabalhar e cuidar dele, você entendeu? 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Cláudia, mãe de Gabriel, pertencia à família com melhores condições 

socioeconômicas do estudo e contexto social e cultural diferente das outras famílias e foi a 

pessoa que relatou mais dificuldades financeiras.  

Se o casal tivesse outro filho, este ficava sozinho em casa ou aos cuidados de algum 

familiar, na maioria das vezes a avó, ou vizinho.  

 

(...) Foi cuidando dele (Bruno, irmão de Lucas). Foi difícil, porque eu 

não podia deixar ele na casa dos outros. Porque o Bruni já não é fácil. 

Tem que ficar de olho nele 24 horas. (Risos) 24 horas tem que ficar de 

olho nesse menino, se não faz arte. É que assim, você sabe como é 

criança. Então, uns dias eu deixava a vizinha dando uma olhadinha 

nele enquanto eu ia lá (no hospital), eu ia um dia sim e um dia não, 

levava umas coisas para ela (Esposa Tereza). E quando a gente via 

outras pessoas... pela queimadura, é muito triste você ver uma situação 

dessa, uma criança que está queimada, uma pessoa. Você fica... é vem 

a dó, quando vê aquela pessoa queimada. É, ainda mais quando é uma 

criança filha da gente. Eu, esses dois (Bruno e Lucas) aí, é um cuidado 

que a gente tem com eles que eu vou te falar, viu? (Risos) 

 (Mauro, avô Lucas) 

 

Devido à baixa renda, alguns familiares receberam ajuda da comunidade onde 

moravam, como, por exemplo, componentes de uma cesta básica. 

Quando os pacientes recebem alta hospitalar do CTQ-HCFMRP/USP, se 

comprometem a retornar para seguimento ambulatorial e sessões de fisioterapia, porém, 

muitas vezes. eles não retornam devido à baixa condição financeira e por não entenderem a 

importância das sessões de fisioterapia para melhora das cicatrizes.  
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(...) Mesmo se ela (Valentina) for (para escola), aí eu só vou fazer 

fisioterapia, três vezes por semana, quando eu pegar o passe lá, porque 

eu não tenho dinheiro. E ela está boa. Você viu o jeito que ela levanta 

os braços? (...) Talvez nem precise fazer três vezes na semana. Duas 

vezes está bom. Porque como eu trabalho muito, muito longe, não vai 

dá para eu ir!  

(Vilma, mãe de Valentina) 

 

Algumas famílias não entendem a importância do cuidado ambulatorial e sessões de 

fisioterapia e acabam por abandonar o tratamento e retornar somente quando apresentam 

alguma limitação física grave e querem realizar cirurgia. Um pai me disse ao telefone que as 

sessões de fisioterapia no munícipio dele não adiantavam nada para o filho e ele queria voltar 

para o CTQ-HCFMRP/USP para operar. Este pai é o mesmo que não faz o seguimento do 

filho corretamente e não valoriza o estudo. 

 

O Gustavo é problema. A mãe. (Pergunta baixo se ela pode falar) A 

mãe assim, o Gustavo, ele, é, tem problema. Ele tem muita vergonha. 

Não usa máscara. Está usando só o colete. Tanto que a cicatriz de 

tronco e membro superior está muito melhor e a de face está péssima! 

Péssima! (...) Cada vez pior, e a família não toma atitude. A gente 

orienta e ele tem todos os recursos, malha, silicone. E a gente fala com 

a mãe e ela assume, e é como se não fosse com ela, entendeu? “Mãe, 

ele está usando a malha?” (Se refere à própria fala), “Não, ele não 

gosta!” (Se refere à fala da mãe), “Está pondo silicone?” (Se refere à 

própria fala), “Não, ele não gosta” (se refere à fala da mãe). Mas 

assim “Como não gosta?”. Mas esse é o tratamento. É a mesma coisa 

se o médico te der o medicamento para tratar e você não dar! Ele não 

quer tomar o comprimido. Ele não quer tomar o medicamento. Então 

ele não está fazendo o tratamento. E isso em todos os retornos, é a 

mesma coisa. E é uma repetição. (...) O pai, parecia muito mais 

participativo e ele não veio mais, ele não veio mais em nenhum 

retorno. A gente comenta, solicita, eu não sei como é que está a 

situação conjugal aí para falar a verdade.  Porque o pai era muito 

presente, muito participativo e nunca mais voltou em nenhum retorno. 

(Profissional de saúde Tatiana) 

 

Os profissionais de saúde disseram que a mãe de Gustavo não fazia o tratamento do 

filho e dizia que a culpa era dele que não queria ser cuidado. Não sabiam dizer se ela não 

entendia as explicações ou se não “dava importância” para o tratamento. 

Quando a criança não aderia ao tratamento, os profissionais de saúde utilizavam a 

vaidade como estratégia, principalmente com aquelas crianças próximas à adolescência. 
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(...) Mas ele (Gabriel) sempre muito orientado, muito colaborativo. 

Adora exercício. E o Gabriel é uma criança que eu peguei ele pela 

vaidade. Ele é muito bonito, desde o abdômen tanquinho, que a gente 

falava. (Risos) Então estimulando o autocuidado. Então eu fiz ele 

pensar sobre isso. Tem o alcance dele. É, eu conseguia adesão dele 

começando por aí. Eu não focava direto. Eu ia nele e como um todo, 

falando: “Pô, você tem perfil de atleta”, “Você é...”. Sabe? O que é 

verdade. Não, a gente não inventa nada, porque senão não funciona. 

Nele, eu consegui adesão. Ele não gostava. Ele não gostava da 

massagem, ele, a gente tinha que dar essa conquistada aí nele para 

conseguir. Aí então, comigo, ele fazia. Com as outras (profissionais de 

saúde) ele enrolava. Ele dava uma enroladinha. Ele é muito esperto. 

Tem isso também. Tem dia que a criança não está a fim. Mas assim, 

normalmente eu conseguia. É, eles falam, eu, que eu não sou, eu sou, 

não é brava, mas eu sou bem clara. Não tem depois, não tem depois eu 

faço. Depois eu melhoro, depois eu fico bom. O depois passa e você 

perde. É sua perda. Então é agora. Se deixar para depois, volta a ser 

como era antes. 

(Profissional de saúde Tatiana) 

 

 A queimadura foi um marco para todas estas famílias e um pai disse sobre a 

experiência do acidente que isso “estraga tudo”, ter que ficar na casa de outras pessoas e 

depender delas é ruim.  

Queimar foi ruim. (...) Porque você ficava se coçando e não podia se 

coçar. (...) Que nem no último dia que eu fiz a cirurgia, no último dia 

que eu fiquei internado, que eu fiz a cirurgia, que eu ficava coçando e 

só que não podia. (...) (a vida ia ser diferente) Ia. (...) Ia poder ficar 

mais tempo no sol. (...) Hum, vamos ver. Eu não ia precisar ficar 

internado. Uhum, vamos ver, vamos ver. (...) Aí eu não sei, na escola, 

eu ia estudar a mesma coisa (Risos) (...) Eu faço tudo, eu faço lição 

queimado, sem queimado! (...) Ó, seu eu fosse queimado eu queria ter 

a parte boa, que eu podia fazer a bagunça que for que o meu pai e 

minha mãe não iam me bater! (Risos) (...) Na família? Sim. Algumas 

partes não. Bem antes ia. Que a minha família não ia precisar ficar 

triste, porque eu me queimei. Todo mundo começou a chorar, chorar. 

Ó, pelo que meu irmão, tem vezes que eu vejo o meu irmão me 

falando, falando quando eu pergunto, que eu só comecei a chorar 

quando a minha mãe começou a chorar.  Aí eu não sei se é verdade ou 

se é mentira. 

(Miguel) 

 

A religião foi citada como importante fonte de apoio para três famílias para lidarem 

com a nova condição de saúde da criança.  
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(...) Ah, eu acho, porque ela (Vilma, mãe de Valentina) tem uma 

doutrina. A mãe dela tem os princípios dela que ela passa bem para a 

Valentina. Igual ela falou, passa para todos os filhos, mas nem tudo é 

como Deus quer e como a gente quer. Por você vê, ela falou que tem 

um filho que deu trabalho, fez coisa errada (filho foi preso). O outro 

filho mais velho que é filho da mesma mãe, com a mesma criação não 

dá um pingo de trabalho, trabalhador, honesto. Como ela diz, é uma 

bênção. Não que o outro não seja bênção, assim o outro fez coisa 

errada, mas você vê como que ela é? Ele fala para ela fazer as coisas, 

ajudar, ela fala “Não, você vai pagar o preço do que você fez. Você 

vai colher o que você plantou”. É o tipo de coisa que eu concordo. Eu 

sou assim também, arca com as consequências dos seus atos. Faça o 

que você tem. A gente ensina o que é certo, vai lá, mostra o caminho, 

aí eles vão lá, desviam e fazem aquilo que é errado, ciente de que 

aquilo está errado e que não foi aquilo que aprendeu. Então vai arcar 

com as consequências dos atos, não é verdade? 

(Profissional de saúde Aline)  

 

Enquanto estava internado, Lucas disse que acreditava muito em Deus e que iria 

acordar curado e não precisar realizar a cirurgia. A avó Tereza relatou que era muito apegada 

à religião e tinha esperança de cura. Os pastores da igreja que a família de Lucas frequentava 

foram visitar a criança no hospital. Os familiares e os amigos que frequentavam essa igreja 

faziam orações para que a criança tivesse alta hospitalar e realizaram um culto em ação de 

graças quando ele retornou para casa. 

Durante a internação, Paula disse que rezou muito e pediu corrente de orações, pois 

não queria fazer cirurgia de jeito algum e nem que o filho David precisasse de cirurgia. Pois 

ela disse que via o “estado” das meninas que tiravam pele do couro cabeludo ou da perna e 

era uma recuperação muito difícil. Disse que não aceitava cirurgia, enxerto e muito menos 

sequela, e que a possibilidade de ter a pele deformada a deixava “em parafuso”. Os familiares 

postavam notícias sobre o estado de saúde deles em uma rede social (Facebook) e pedia 

orações. Paula e David não precisaram se submeter à cirurgia e não apresentam sequelas 

físicas, e atribuem isso a um milagre de Deus e que a religião ensina a ver a queimadura como 

livramento de Deus. 

De acordo com os relatos dos participantes, as características pessoais das crianças 

influenciavam no desejo de querer voltar à escola e na maneira como este retorno poderia 

ocorrer. Por exemplo, se a criança era agressiva, ou passiva, ou curiosa.  

 

(...) E as crianças têm uma ligação com fogo, atrai né? É prazeroso. 

(...) Então, porque a idade de oito, nove anos já teve muita criança 

aqui. Faz tempo que não tem, porque fez experiência com bicho, 
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coloca dentro de um vidro, coloca algodão, o bicho, vai lá e explode o 

bicho. Quando vê, explodiu a si mesmo. Ah, lá o prazer de maldade 

ali com o bichinho. Eles já têm uma noção maior. Não são as 

pequetitinhas que vão lá, puxam a panela, que quer fazer, que quer 

pegar, não é, né? (...) Não, as pequenininhas são mais por curiosidade 

mesmo. Você não pode bobear mesmo não. (...) Tem... mas têm umas 

criancinhas que já são mais terríveis mesmo e as mães não dão muito 

conta delas. (...) Porque se tivessem dado um pouquinho mais de 

conta, a criança não teria queimado realmente. Porque você vê que são 

ambientes que não têm muito..., já são ambientes mais desfavorecidos, 

muito simples, não têm a mínima noção de risco. Depois que você 

fala, dizem “Ai, é mesmo. É mesmo”. (Se refere ao que as mães dizem 

após ela dizer o que poderia ser mudado no ambiente para que o 

acidente não acontecesse). 

(Profissional de saúde Daniela) 

 

(...) Por mais que você instrua os seus filhos, a idade de 12 anos é uma 

idade que tanto fogo quanto água é bonito, infelizmente. (...) 

Entendeu? É a idade da arte, a idade da curiosidade, a idade de fazer 

bonito para os amigos. E foi a idade com que os irmãos dele fizeram a 

arte. Hoje ele (Gabriel) tem a idade dos irmãos dele, quando 

aconteceu o acidente. Então, assim esses dias estavam brincando, 

fazendo arte também, você entendeu? Então os perigos moram em 

casa, infelizmente. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Segundo alguns cuidadores e profissionais de saúde, certas idades podem ser mais 

propensas a ocorrência da queimadura. 

O profissional de saúde Antônio relatou que algumas crianças podem regredir após a 

queimadura,  

 

E eu já imaginava que ele (Gustavo) ia acabar retrocedendo em 

algumas coisas. (...) É, não, ele era líder na sala, no entanto, ele era um 

dos líderes, tanto pelo tamanho dele, no começo (antes da 

queimadura), ele é... ele até assim liderava por conta que o... o 

pessoal, no começo, assustou, por causa do tamanho dele que sempre 

foi o maior e as crianças são tão pequenininhas, se você tiver 

oportunidade de olhar. Eles são pequenininhos e ele sempre foi 

grandão. Então assim, no começo, ele queria ser líder. O Gustavo, ele 

tinha aquela coisa assim, ele trocou de período, ele era da manhã, eu 

tive muito contato com ele de manhã, por conta das faltas da 

professora, então, eu substituía muito na sala dele. Então, ele já me 

conhecia e ele veio para tarde e ficou na minha turma. Então assim, 

ele tinha um lado dele, meio mal até assim, de dominar, de querer 

bater. Então assim, eu fui até conversar com ele, que não, que ele 

podia assim estar ajudando, por ser o maior. Então foi onde ele 
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começou a trabalhar o lado bom dele. Eu vejo assim, o Gustavo, foi 

assim, nos primeiros, no primeiro mês mesmo de aula em fevereiro, 

depois ele era o líder mesmo, mas para o lado bom, sempre ajudando, 

sempre organizando e sempre junto das crianças. Aí depois entrou um 

aluno de 10 anos na minha sala. Que ele nunca tinha estudado, aí veio 

para sala, então assim. (...) Era até maior do que ele. Então assim, ele 

foi um dos que ajudou “Não, oh, você é o maior, mas nessa sala todo 

mundo é igual, a gente não pode estar desfazendo, tem que estar 

tomando cuidado”. Na hora de correr mesmo, ele era o primeiro a 

falar: “Não corre, porque a gente pode derrubar algum deles.” Então 

ele até ajudou bastante nesse sentido. (...) Eu acho que ele ia se... ele 

ia ficar mais, ele ia se fechar. Porque tinha algumas coisas, porque ele 

era todo carinhoso. Então depois de um tempo trabalhando com ele, 

qualquer coisa que a gente falava, ele magoava. Então ele chorava, 

ficava quietinho no cantinho dele, até assim, a preocupação é se 

alguém falar alguma coisa, ele vai se fechar, eu acredito nisso. E ele é 

assim, uma criança que qualquer um conquista. Ele é uma criança 

também que conquista, o jeitinho dele é todo carinhoso e assim, não 

tive mais contato com ele como antes, porque aqui nós ficávamos da 

uma (hora) até as seis horas da tarde com ele dentro da sala de aula. 

Então ele era uma pessoa que conquistava, mas acredito que ele, que 

ia se fechar. 

(Professora Ligia) 

 

Felipe tinha postura adequada e as suas ações eram pertinentes, o que desviava dos 

padrões das outras crianças num sentido positivo, pois entendia que os pais não podiam 

acompanhá-lo durante a hospitalização o tempo todo, segundo profissional de saúde Antônio. 

O mesmo acontecia com Lucas e Gabriel.  

 

Aí, o Lucas, então, ele é, nunca me deu trabalho. Ele é bem quietinho, 

introvertido. Parece que ele é muito acolhido pela mãe (avó Tereza) 

assim, parece uma relação boa. Ele teve uma queimadura importante 

em membro superior. (...) Foi com limitação. Aí no retorno, parece 

que a mãe fez tudo, porque voltou com uma ótima qualidade de 

cicatriz. Ele faz o autocuidado também. Isso é legal. O Lucas é uma 

criança madura parece. Eu acho ele mais maduro que... Porque ele faz 

o autocuidado. Ele passa o creme. Ele passa o protetor solar, sabe? E 

isso não é comum, nas crianças, o autocuidado né? Ele faz. Ele, ele 

assimila informação e executa. Que para a idade dele, que é o perfil 

normal das crianças, de ficar enrolando a mãe. Menino não gostar de 

ficar pelado! Não! Ele é ao contrário. Ele faz, executa. Muito 

tranquilo. Não é aquela criança que você fala e fica “Ah quero ir 

embora”. (...) Ele olha, ele escuta, ele assimila informação e ele 

executa. Então assim, ele, eu espero que, ele tem tudo para a 

reintegração. 

(Profissional de saúde Tatiana) 



5 Resultados e Discussão  138 
 

 

A princípio, algumas mães disseram que não sabiam como seria a reação de voltar 

para escola. “Eu espero que seja ao contrário do que eu estou pensando. Vai ter muita 

encrenca. (...) Não vai querer ir para a escola, vai chorar, vai falar que não vai. (Pausa) 

Pode agredir” (Juliana, mãe de Felipe). O pai de Felipe afirmou que “Ele é muito sarrista 

também. Gosta de tirar um sarro dos outros”, é nervoso, briguento e brigou na escola antes 

de se queimar. Porém, o pai disse que a volta para escola seria tranquila. 

 

Para a escola, eu não sei te falar, porque eu não conheço os amigos, eu 

falo mais por causa de bullying, essas coisas. Eu não conheço os 

amiguinhos dele, faz pouco tempo que está na escola. Eu acho, na 

minha opinião, que vai ser uma volta tranquila, porque ele é, ele se 

enturma fácil, pega amizade fácil. (...) Comunicativo, entendeu? 

(Pai de Felipe) 

 

“(...) E eu não sei na escola como ela (Valentina) é, mas aqui com a gente é bem 

perceptível isso, ela na liderança. (...) Contesta! (...) Tudo! Tudo! É! Tem que ser tudo muito 

bem explicado. É tudo muito contestado. É! Ela é bem ativa, integrada de certo ponto... do 

contexto” (Profissional de saúde Tatiana).  

 

Ó, ela (Valentina) é muito meiga, muito vaidosa, muito boazinha, eu 

acho que ela não tem noção da sequela, entendeu? Porque ela fala das 

mãozinhas dela que já estão ficando boas, que já está quase cicatrizada 

tudo. Ela fala das unhas. Eu não sei te falar, mas eu acho que ela não 

vai ter muita dificuldade não. Porque ela é muito solta, igual eu falei, 

na primeira impressão, ela fica quieta, bloqueada, sabe? Aí depois que 

ela já conhece, se envolve, ela é completamente diferente. Ela pula, 

ela beija, ela abraça. Você precisa ver o jeito que ela vem. Ela falava 

“Tia!”, já vinha correndo, pulava, beijava, hora que ela me via, sabe? 

Eu acho ela uma criança espontânea, eu acho que ela não vai ter muita 

dificuldade. Todos têm dificuldade, não é fácil para a ninguém. Nós 

estamos falando por causa de sequela, entendeu? E a vaidade no meio 

de outras crianças... está certo que no caso dela, é tudo lugar que vai 

pôr roupa, blusinha assim, ninguém vai ver. Não é nada que 

esteticamente compromete, não é verdade? (...) Eu acho que não, eu 

acho que não. Às vezes, alguma brincadeira por causa dela estar 

careca... igual estou te falando, as sequelas, as marcas, ninguém vai 

ver. Por causa da carequinha, você sabe como é que é criança, né? Em 

escola principalmente. 

(Profissional de saúde Aline) 

 

(...) Ficavam. Porque ele (Rodrigo) sempre foi mais.... o Rodrigo 

sempre foi mais diferente dos outros, ele não gosta da bagunça dos 



5 Resultados e Discussão  139 
 

outros. Eu falava as coisas para ele... ele é todo diferente dos outros. 

Eu não sei porquê. (...) Mas quieto. Ele é mais obediente, têm horas 

que eu fico assim pensando, que eu não sei como que foi acontecer 

isso com o Rodrigo, porque os outros três são terríveis demais. E ele 

sempre foi mais obediente, sempre ele foi mais carinhoso. (pausa) 

Nunca me deu trabalho. Nunca, nunca ficou doente. Nunca fiquei no 

hospital com o Rodrigo. 

(Débora, mãe de Rodrigo) 

 

Segundo a profissional Daniela, Gabriel era “chique”, apresentava fala avançada para 

idade, vocabulário diferenciado, mais maduro “Eu acho que não, mas deve ter. Com esse b... 

com essa... nessa idade moderna aí, (Risos), eu acho que deve ter (site da escola)”. (Gabriel 

em conversa sobre Internet e tecnologia). E, segundo a mesma profissional, David era “muito 

chique”, difícil, meio arrogante, pediu televisão de LED na enfermaria, porque a que existia 

era muito velha. A mãe Paula era muito sedutora, agradava, ostentava e “deu um passa fora” 

em Daniela, como se dissesse “não preciso de você”. Outros profissionais de saúde 

concordaram com ela e o chamaram de “metido”, pois comparava o CTQ-HCFMRP/USP 

com a casa dele o tempo todo. David disse ser arteiro e que gostava de mexer com fogo. 

David disse que “apronta tanto” que o único amigo estava parando de ser amigo dele, mas ele 

não sabia o que fazia de errado. Observei e disse para Paula, mãe de David, que ele era muito 

comunicativo e ela respondeu que ele era comunicativo até demais, “dá muito trabalho”, “dá o 

trabalho que a irmã dele não deu” e que eles são opostos. 

 

(...) Porque conhecendo ele (David) como eu conheço, só as situações 

que ele passou rotineira, de cotidiano normal de escola, com relação a 

bullying (Fato anterior e sem relação com a queimadura), falta de 

aceitação, às vezes, do colega, porque ele passou por um ano difícil 

nessa área. E ele fica muito sentido, sabe? Com o emocional abalado 

mesmo, ele se chateia. Ele fica com autoestima baixa. E até porque, eu 

faço um tratamento com o David, com psicóloga, é então, os médicos 

sempre falaram que a área emocional do David é um pouco abalada 

emocionalmente. Então assim, qualquer coisinha, ele se chateia, ele se 

retrai, ele chora.  

(Paula, mãe de David) 

 

O pai Roberto acredita que se alguém falasse algo para David na escola (sobre a 

queimadura, cicatrizes), ele poderia tanto levar numa boa como explodir. “Então o 

temperamento dele (David) é um pouquinho diferente. Eu acho que, não sei, talvez pode ser 
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que ele reagiria, como a gente orienta demais ele, ou ele iria na boa ou ele ia explodir. Então 

têm os dois extremos aí”. 

 

Entendeu? Ele (Daniel) é muito sentimental demais, às vezes. Ele é 

muito amoroso. Só que ele põe na cabeça. Entendeu? (...) Às vezes, 

ele guarda para ele. Às vezes, ele nem fala para gente. Ele guarda para 

ele. E ele vai sofrendo com ele mesmo, entendeu? 

(Cristina, mãe de Daniel) 

 

Com relação à reação do filho, caso sofresse discriminação, Cristina considerava 

Daniel uma criança não agressiva, porém, falava disso com tom de desaprovação. Falou 

também que as agressões poderiam afetá-lo e ele não iria mais querer ir à escola. 

 

(...) Mas a Isabella é uma criança muito esperta. Ela parece desligada, 

mas ela tem um raciocínio. Ela pega tudo no ar, você olha, você não 

acredita, ela te surpreende! A hora que você pega ela junto com você 

para fazer as coisas... como ela é lenta para fazer as coisas! E deixa 

tudo incompleto, a impressão que dá é que é uma criança que não 

aprende. A hora que você pega e vai ver de perto como ela está, ela 

está além do que você imaginava. (...) Ela tem um raciocínio lógico... 

E é muito interessante, porque é uma criança que chama a atenção 

pela distração. Ela chama a atenção, parece que ela está “voadinha” 

(distraída), em outro mundo, sempre, tudo que você está falando, ela 

não está nem te olhando. Mas a hora que você pergunta, ela te fala 

com detalhes, isso tanto na comunicação oral, na escrita, como no 

raciocínio lógico em matemática. Então, é uma criança, assim, viva! 

Para brincar, ela é um “trisquinho” (esperta). O dia que ela veio na 

apresentação do dia das mães, ela estava afastada, mas ela veio neste 

dia. Ela pulava essa escola para lá e para cá. Daí eu falei “como você, 

com esse pé enfaixado e com risco de não dar certo o enxerto?”. Eu 

ainda falei para mãe: “Mãe! Como faz?” E ela falou “Ela não pára”, 

eu falei “Tem que segurar um pouco, porque com esse pé operado 

desse jeito!” E o risco de perder o pé ainda estava muito alto. Mas ela 

está super bem, ela conversa com todo mundo, tem amizade com todo 

mundo. (...) Eu acredito que não (vai ter dificuldade para voltar para 

escola). Eu acho que vai ficar a questão estética só. A mãe até me 

mostrou no telefone (a fotografia do pé), que ela fotografou o pé, me 

mostrou como ficou.  

(Professora Graziela) 

 

A gente já falou, quero ver como ele (Artur) vai se sair na escola, porque em 

casa, está dando de jogar as coisas nos outros, quando os outros falam com 

ele, sem educação. E depois fala que é os outros que briga com ele. Esses 

dias foi minha ex-sogra lá, ela estava defendendo ele. Ele jogou um cano na 

cara dela. (...) Isso porque ela estava defendendo ele. Os meninos 
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começaram a encher o saco dele. Ela falou ‘para de mexer com ele’, em vez 

dele jogar nos meninos, não, foi e jogou na coitada da velha. (...) Falar para 

ele. Eles estavam jogando torpedo. Torpedo, ele falou ‘estou jogando 

torpedo’, não é? Querendo que ele brincasse. Ele não quis, ele ficou bravo e 

jogou o negócio na moça. Aí esses dias também, jogou um copo de água 

gelada no meu sobrinho, tem 1 aninho. Meu sobrinho não viu que ele estava 

na geladeira, foi fechar a porta. Ele pegou um copo de água geladona (muito 

gelada) e jogou na cara dele. 

(Andreia, mãe de Artur) 

 

A profissional de saúde Tatiana disse que Artur não olhava nos olhos das pessoas, era 

muito introvertido e muito triste. Disse que ele já era triste, mas com a queimadura agravou. 

“Uma criança muito sofrida, uma internação muito sofrida”. Ela chorou ao falar e lembrar da 

situação vivida com Artur, pois ele tinha uma relação de medo e dor com ela. Ela contou que 

quase “espanou” (desistiu) com ele, sentiu muita frustração e impotência no cuidado e se 

emocionou ao falar de tudo. A profissional de saúde Aline disse que Artur era uma criança 

fechada, que as pessoas que precisavam se entrosar com ele, não se abria, nem se “reganhava” 

para as pessoas. Aline achava que ser mal-humorado era uma característica dele, que vem 

antes da queimadura e Andreia confirmou isso dizendo que ele era grosso, fechado, quieto e 

difícil. Mas mesmo assim Aline disse que o acha uma gracinha. Ela disse se identificar com a 

mãe de Artur, Andreia, não sabia se era pelo jeito dela, mas que ela era “boazinha, gracinha, 

apesar de todo mundo... (não gostar dela)”. A fala desta profissional difere de todas as 

pessoas entrevistadas a cerca desta criança, pois todos os outros profissionais entrevistados 

formal e informalmente disseram que ele era mal-humorado. Sempre comparavam as outras 

crianças com Artur em relação às características físicas e psicológicas. A profissional de 

saúde Daniela disse que Artur era muito “embotado” (embotamento afetivo) e ela acreditava 

que ele deveria ser encaminhado para psiquiatria e que alguns profissionais sentiam repulsa 

por ele. Disse que ele tem muitos problemas familiares, pois é uma família completamente 

desestruturada. Ela acreditava que Artur era “um caso à parte” e só a fisioterapia estava 

conseguindo fazer um trabalho com ele e a equipe médica era pontual. Segundo ela, ele era 

extremamente resistente; desconfiado; não teve o período de confiança básica do bebê e mãe, 

porque foi a avó quem cuidou. “Até as crianças mais difíceis, você consegue fazer um 

trabalho e com ele não”. Daniela se sentiu impotente por não conseguir vinculação, pois, 

durante a consulta, ele mal olhava, “o sofrimento estava ali”. Ela disse que existia uma 

história de abuso sexual na família que fazia toda a diferença neste caso. “O abuso é a pior 

coisa que pode acontecer a uma pessoa, é muita humilhação, é passar por cima do outro, 

estraga a vida inteira”. Por causa disso, duas profissionais de saúde acreditavam que 
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“favoreceram para ele queimar”, “que queimaram ele” ou “ele se queimou” (tentou suicídio), 

porque ele era uma criança ruim, maldosa, não era aquela que gostavam de ficar perto.  

Todas as crianças receberam presentes durante a internação e/ou após a alta hospitalar 

como forma de compensação, seja pela condição após a queimadura ou como barganha para 

fazer o tratamento. Algumas receberam mais e maiores presentes do que outras. Um 

profissional de saúde deu uma bicicleta de presente para Artur quando ele saiu do hospital 

dizendo que foi por causa de todo sofrimento que esta criança passou durante os quase seis 

meses internado. Outra profissional de saúde, Aline deu uma boneca de sua filha para 

Valentina. As mães e avós relataram que os maridos mimavam muito as crianças após a 

queimadura através de presentes e os protegendo excessivamente, reforçando essas novas 

atitudes que não eram bem vistas por elas.  

 

(...) Aí ele (Gustavo) fica deitado e tudo quer na mão! “Giovana, cadê 

meu remédio? Giovana, vai buscar água! Leva esse copo!”. Ele taca as 

coisas no chão. (...) É, mentira. “Busca isso, eu quero aquilo”. A 

menina é escrava dele. (...) O pai dela fala, “Não vai não, ele não está 

aleijado. Ele não está com a perna cortada. Ele pode muito bem ir”. 

Mas ele não vai, ele fica gritando ali na orelha! (...) Eu fazia comida e 

ele ia no fogão, tirava a comida, agora não. Agora ele não chega nem 

perto do fogão mais, só que tudo o que ele quer tem que ser na hora. 

Essa semana o Alex (irmão do meio) meu... Aí meu marido costuma 

comprar de... A mulher lá vende bastante ovo, ele compra de caixa de 

ovo. Dá uns 50 ovos, põe na geladeira. E ele assim quase não pode 

comer ovo. O Alex essa semana não tinha ovo, pediu para vizinha 

quatro ovos. Falei assim “Alex, não vai pedir as coisas para os 

outros”. Aí ele cozinhou o ovo. Depois ele pegou três para ele e deu 

um para esse daqui. “Eu não quero, eu não quero um!”. Jogou no 

chão, ovo, sal e tudo. O Alex falou “Também agora não te dou”. 

Comeu os quatro, ficou sem. 

(Madalena, mãe de Gustavo) 

 

Sandra disse que o marido fazia tudo pelos filhos, tratava todos eles diferentes um dos 

outros, mas que não tinha relação com a queimadura. O pai disse que tratava todos os filhos 

iguais e que foi uma glória o que passou. 

 A barganha dos pais para realização do tratamento através de presentes, mas que não 

se mostrou efetiva, pois nenhum dos lados envolvidos cumpria sua parte. Os pais diziam que 

se Gustavo não fizesse o tratamento, não usasse a malha, não colocasse o silicone e não 

tomasse o remédio, ele não ganharia presente, porém, o pai dava o presente do mesmo jeito. 

Segundo Madalena, o pai “faz as vontades dele”. Gustavo não seguia as orientações da equipe 
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do CTQ-FMRP/USP e não obedecia aos pais. Gustavo ganhou muitos presentes após a 

queimadura, inclusive da professora Ligia. Gustavo precisou internar novamente porque não 

seguiu o tratamento e as feridas infeccionaram.  

Alguns cuidadores relataram também que as crianças não queriam fazer os exercícios 

de fisioterapia. Tereza me pediu ajuda para conversar com Lucas, pois disse que ele me 

escutava e após o meu pedido, ela relatou melhora no comportamento dele.  

 Algumas crianças procuraram conscientizar as pessoas a não terem e não brincarem 

com álcool. Enquanto ainda estava internado, Lucas orientou o irmão Bruno por telefone a 

não brincar com o produto. Avó Tereza disse que ele queria alertar outras crianças falando do 

que aconteceu com ele e queria evitar acidentes. A grande maioria das famílias disse que não 

tinha mais álcool em casa. 

 

Ela (Valentina) mesma fala. Ontem na igreja estava fazendo um 

churrasco lá e o povo estava com álcool. Ela queria correr! “Vamos 

sair daqui, mãe!” (Se referindo à fala da filha). E eu: “Ó está lá na rua, 

você vai na rua? Você não vai na rua, Valentina?”, “Não, mãe, então 

vamos para ali, vamos por aqui, para dentro!”. “Eles não vão vim aqui 

com álcool, Valentina” Ela não pode nem ver. E aonde ela vai o povo 

pergunta, esse povo é bicudo (curioso). Tem povo que tem bico. Aí vê 

aqui na mão. “Nossa, o que você fez?” (Referindo-se à fala das 

pessoas para Valentina). “Brinquei com álcool, não pode brincar com 

álcool” (Resposta de Valentina) “Não, e lá no HC ela falou que não 

pode, nem churrasqueira não pode acender com álcool”. (Risos). E ela 

vai falando. (...) Falou, falou que não pode! “Eles são teimosos, né, 

mãe?” (Se referindo à fala de Valentina) 

(Vilma, mãe de Valentina) 

 

Durante trabalho de campo no qual caminhei da casa de Valentina até a escola 

juntamente com ela e mais um menino, ele falou algo para Valentina que eu não ouvi e ela 

disse que não pode brincar com álcool, que se ele não estava vendo o que aconteceu com ela e 

ela nunca mais brincaria com álcool e não deixaria ninguém brincar. Dei um reforço positivo, 

falando que era isso mesmo, e o menino abaixou a cabeça e continuamos andando. 

Todas as famílias relataram mudanças de atitude e de comportamento por parte da 

criança, o que podem influenciar no retorno escolar. Os cuidadores disseram que as crianças 

ficaram agressivas, nervosas, irritadas, impacientes, preguiçosas, que queriam que algo fosse 

feito no momento solicitado, jogavam objetos quando não eram atendidos e brigavam. Até 

mesmo crianças que tinham características de serem mais calmas e quietas, segundo os 

familiares.  
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 (...) ela (Valentina) enfeza (...). Porque agora ela está enfezando com 

qualquer coisa. E ela não era assim. Agora você precisava ver o jeito 

que ela era. Ela não era desse jeito. Ela está agressiva! (...) Ficou 

brava, ela é brava, bem [brava]. Com qualquer coisinha, ela irrita.  

“(...) ela (Valentina) está assim, muito nervosa. Até o (irmão)... falou 

o doutor lá, o pediatra, onde que eu passei ontem, ele deu um... um 

calmante para ela de gota. (...) Aquele de maracujá... de maracujá o 

negócio lá”.  

(Vilma, mãe de Valentina). 

 

A profissional de saúde Daniela disse “(...) nada tira o sofrimento. Aconteceu e agora 

vamos ter que ajudar” e que a criança tem diferentes formas de enfrentamento, pode ficar 

agressiva, revidar, ficar quieta, não querer mais ir à escola, e teria que encontrar a forma de 

sofrer menos. 

Segundo a profissional de saúde Daniela, os comportamentos da criança poderiam 

levar à queimadura e a queimadura reforçar o que estava ruim anteriormente, por exemplo, se 

tinha problemas de relacionamentos em casa ou na escola, estes poderiam ser agravados. 

Algumas crianças ficaram com medo de situações e ambientes que envolviam a 

presença de fogo ou álcool, como por exemplo, churrasco. Paula disse que, no início, David 

ficou um pouco assustado com tudo que envolvia fogo, mas estava melhor e até voltou a 

“riscar um fósforo”. David e Miguel continuavam se envolvendo em situações de risco. Sônia 

disse que Rodrigo levava uma vida normal que até “rasgou o braço” (a pele que foi enxertada 

no braço é mais frágil e abriu devido à atividade física) ao soltar pipa, não tinha limitação e 

estava tudo bem. 

Segundo a mãe Sandra, Miguel sempre foi de “mexer em tudo” antes da queimadura. 

“Não tinha medo de mexer nas coisas”. Após a queimadura “Não ficou com medo de mexer 

nas coisas”, não tem medo e nem de fogo, “Não para”, “Não tem sossego”, “Não ficou com 

trauma”. Sandra relatou que ele brincou com fogo com os amigos e quando questionado, ele 

disse que esqueceu o que aconteceu com ele e adora “mexer com fogo”. Só no início, após 

alta hospitalar, que sentiu um pouco, mas depois passou. Ela disse que ele é fácil de fazer 

amigos, esperto, companheiro e defende os colegas “Ele é carinhoso com todo mundo. Você 

está assim, de repente, ele vem e te abraça e te beija”.  

 

c) Criança e escola 
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Gostar de ir à escola, ter bom vínculo com os professores e colegas e a continuidade 

das atividades escolares durante a hospitalização foram relatados como fatores que 

facilitavam a volta à escola, ou seja, o desejo de retornar à escola era presente nos discursos. 

Segundo Maria, mãe de Henrique, a volta para a escola seria fácil, pois a criança 

gostava de ir para a escola. Em encontro informal, Tereza, avó de Lucas, disse que ele queria 

muito voltar para a escola, que não estava “dando paz” para ela. Fato confirmado pela 

professora Renata. Segundo a mãe Madalena e a professora Ligia, Gustavo também gostava 

muito de ir à escola antes do acidente, “não perdia (faltava) um dia de aula” e depois do 

acidente estava postergando. Segundo a mãe, ele “daria trabalho” para voltar para escola e 

que enquanto ele não melhorasse, não iria à escola, e ela não sabia quando isso aconteceria. 

Durante contatos telefônicos, o pai Jorge disse que Gustavo não queria voltar para a escola, 

estava triste e repetiu isso por diversas vezes. 

A maioria das crianças se apresentou ansiosa pela volta à escola. “Mas ela (Valentina) 

quer voltar para escola. (...) Ah, as amiguinhas. As amiguinhas passam aqui na porta de casa 

para ir para escola, para voltar da escola. ‘Ah, Valentina, que dia você vai voltar para 

escola?’” (Se referindo às falas das colegas de Valentina). 

As crianças que tinham bom vínculo com a professora anteriormente à queimadura, 

relataram mais vezes o desejo de querer voltar à escola. Segundo Gustavo, sua mãe e a 

professora Ligia, ele tinha um bom vínculo com a professora Ligia do 1º ano, mas que a 

professora do 2º ano, ele ainda não conhecia e não sabiam como seria a volta.  

 

Ela (Valentina) não gosta da professora. E eu gosto tanto dela. (...) 

Não sei. É porque ela não enxerga. Ela usa óculos. (...) A Valentina! 

Então, ela perdeu, roubaram os óculos dela na escola. Ela ficou sem 

óculos. Uns três, quatro meses, até o SUS chamar de novo para fazer 

exame de vista, então foi uma tristeza, ela ficou sem óculos. Ela não 

enxergava e a mulher (professora) começou a implicar com ela. Já viu 

criança. (...) Aí não tinha como pôr ela na frente, porque ela é grande, 

então ela começou a implicar. (...) Então, filha, aí ela implicou com 

ela. Aí ela pegou implicância com a mulher. Ela fez outros óculos, ela 

usa óculos. Mas depois de três meses que fez. Então ela mandou um 

bilhetinho para mim falando assim que eu, sabe o que ela mandava no 

bilhetinho? Que eu não queria colocar óculos na menina. Eu falei 

assim: “Você tem dinheiro para pagar? Se você tiver dinheiro para 

pagar uma consulta e pagar uns óculos, a senhora manda fazer que a 

menina vai na escola”. Ah, mas eu respondi para ela: “Não é porque 

eu não quero, é por que eu não tenho condições”. O primeiro eu fiz em 

quatro vezes, foi 200 reais os óculos dela. 

(Vilma, mãe de Valentina)  
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Além do vínculo com a professora, as crianças que tinham bom vínculo com os 

colegas, também relataram querer voltar para a escola mais rápido. Segundo a mãe Paula, 

David tinha um bom vínculo com a professora e a escola e que a volta dele para casa e para 

escola foi muito esperada, estavam com expectativas de vê-lo bem. David disse que foi ruim 

ficar hospitalizado por não poder ver seus primos e amigos e porque estava com muita 

vontade de ir à escola. A professora Ligia disse que ela e as crianças sentiram muito a falta de 

Gustavo depois que ele queimou e não foi mais à escola. Maria, mãe de Henrique, disse que 

ele ficava perguntando se os colegas de classe perguntavam dele. Achava que a criança não 

teria nenhuma dificuldade, pois seu filho tinha muito apoio dos colegas. 

 

E a classe tem uma dinâmica, é uma classe que metade está junto 

desde o ano passado. A gente já tratava as diferenças como uma coisa 

natural por causa do meu garoto de Síndrome de Asperger, pelos 

alunos que já estavam juntos, ele não é discriminado de maneira 

alguma. É natural. Os comportamentos, as conversas imaginárias dele, 

todo mundo sabe que é assim e não trata ele diferente por isso. Então 

quando aconteceu com ela (Isabela), todo mundo vinha dar notícia, eu 

perguntava, pedia notícia para o irmão. E eles vêm, eles contam. E 

assim, já chamaram para brincar, sabe... 

(Professora Graziela) 

 

Ter que ficar em casa de repouso, não poder brincar na rua e no sol, quando a criança 

estava acostumada a fazer isso, foi um fator que teve influência no desejo, pois por mais que 

ela não gostasse de ir à escola ou da professora, ela preferia ir para escola a ficar em casa 

“Não, eu não posso fazer nada, então quero voltar para escola!” (Valentina). Débora queria 

que o filho Rodrigo fosse para a escola, porque ficar em casa era pior. 

 

A gente até brincou com a escola: “Está fugindo da escola?”, “Mas 

depois tem que voltar” (referindo-se à fala dos funcionários do CTQ 

para Valentina). Então, dá a impressão de que ela (Valentina) tem 

como planejamento voltar a estudar. Ela não passa “Eu não vou não”. 

Umas duas ou três vezes, a gente chegou a comentar sobre a escola, e 

a resposta dela uma hora foi “É, estou longe”. Mas depois... parece 

que faz parte do plano dela voltar a estudar tranquilo, normal. 

(Profissional de saúde Carlos) 

 

 As atividades escolares realizadas durante a internação proporcionaram um contínuo 

das atividades realizadas na escola, mas de uma maneira mais lenta e diferente, por exemplo, 
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através do uso de filmes e discussão. “(...) Não (a lição no hospital era diferente da escola). 

Ela (professora da classe hospitalar) passa texto. Tem vez que ela traz o notebook para gente 

ver que jeito que funciona”. (Lucas). As escolas enviaram tarefas para as crianças realizarem 

durante a hospitalização. Durante a coleta de dados, Felipe me mostrou os materiais que a 

escola lhe mandou, estavam guardados em uma gaveta, mas que ele não gostava porque não 

estava acostumado a fazer tarefas. 

A maioria dos cuidadores relatou que gostava da atuação da professora da classe 

hospitalar durante a internação. “(...) Tá. Elas (Isabela e professora da classe hospitalar) 

conversam bastante. (...) Tá, tá ajudando sim. De uns tempos para cá, ela ficou muito triste, 

perdeu dois quilos já. Aí ela (professora da classe hospitalar) dá uns desenhos para ela 

desenhar, aí ela pinta, pinta e borda. (Risos)” Nesta pesquisa, optei por não indicar quando a 

professora da classe hospitalar falava algo sobre as crianças e de também chamá-la de 

profissional da saúde para evitar sua identificação, como já explicado no método. Somente 

nesta parte apresento abaixo de forma resumida o que ela falou sobre seu trabalho e o contato 

com algumas crianças. 

A professora da classe hospitalar explicou como funcionava o trabalho de um 

professor da classe hospitalar e que a mesma precisaria ser vinculada a uma escola. Não 

existia um espaço físico próprio dentro do hospital em questão e os atendimentos geralmente 

eram realizados no leito da criança ou em algum espaço viável ou favorável. Existiam muitas 

crianças internadas e ela estabeleceu alguns critérios de atendimento: crianças que estavam 

matriculadas no ciclo I do ensino fundamental tinham preferência e, depois as crianças do 

ciclo II e, por último, do ensino médio; crianças internadas a mais de três dias; ela estabelecia 

contato telefônico com a escola. Ou a coordenadora da escola que era vinculada, estabelecia o 

contato. Muitas vezes quem fazia essa “ponte” entre a criança e ela era a assistente social do 

hospital. Ela não ia até a escola, a escola enviava os materiais ou solicitava algo para ser 

trabalhado por ela. A partir daquilo que a escola solicitava que fosse trabalhado com a 

criança, ela via as possibilidades e a condição da criança. Essa professora relatou dificuldade 

em trabalhar com as crianças no hospital, pois, em geral, elas acham que estão livres de 

tarefas durante a hospitalização. Deu o exemplo de Artur e disse que era preciso trabalhar de 

forma mais dinâmica e lúdica e que foi difícil se aproximar dele e de trabalhar algum 

conteúdo, porém, relatou que ele foi sua maior conquista, devido à dificuldade prévia. No 

começo, ele não mantinha contato visual e verbalizava com violência e agressividade como 

fazia com todos, mas que ela conseguiu vínculo e falou dessa importância. Ela comparou 

Artur com Gustavo e disse que Gustavo chegou ao hospital sem saber o básico, pois não sabia 
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ler e nem escrever, já Artur tinha muita dificuldade, mas aprendia com facilidade. Segundo 

outra profissional de Saúde, Daniela, em relação ao aprendizado, Gustavo era uma criança 

mais básica, “dava conta” do lúdico, mas faltavam questões básicas da escola e que se ele 

chegasse ao colegial (ensino médio) seria muito. Ela comparou Gustavo e Artur dizendo que 

Gustavo era mais saudável mentalmente, por isso, se comunicava melhor. 

Paula, mãe de David, já havia recusado o atendimento da psicologia e também recusou 

o atendimento da classe hospitalar para o filho. Os profissionais sentiram que a mãe os 

afastou, pois acreditava não precisar deles.  

 

(...) Não aceitou. (...) Não aceitou. Lembrei. David. Ficaram lá. (...) Aí 

a mãe e ele ficaram no mesmo quarto. Eu vim, disse que eu tinha 

atividades, que eu poderia estar, é um menino de escola particular. 

Que tinha até... (...) A mãe me falou assim, muito, eu não sei, alguma 

coisa, querendo resolver a vida aqui dentro e a vida lá fora. O tempo 

todo. Me distanciou com conversas assim tipo “Mas ele está bem”. 

Para chegar nele sozinha, eu não consegui. E, às vezes, ele é... foi 

muito difícil, ela não aceitou. Eu trouxe atividade. Insisti uma vez, na 

segunda vez, eu não tentei insistir. E logo ele já teve uma alta também.   

(Professora da classe hospitalar) 

 

A maioria dos profissionais de saúde relatou que não observou nenhuma atividade que 

desse continuidade às atividades escolares formalmente dentro do hospital. Um dos 

profissionais disse que tinha conhecimento sobre um projeto no hospital do Campus 

Universitário na Clínica de Pediatria, porém, no CTQ-HCFMRP/USP, ele não percebeu algo 

do tipo. 

 

Eu não vi. Como eu ainda não conheço todo mundo, às vezes, ela 

(professora da classe hospitalar) pode ter passado e eu não ter 

reconhecido. Mas eu não vi nenhuma atividade formal de escola assim 

deles. (...) Não. Que eu saiba, nada. 

Eu cheguei até conversar com o Antônio se tinha um projeto de, eu 

acho que no campus, tem um de dar continuidade a isso que parou. Eu 

tenho a impressão que não tem formalmente essa atividade, de tentar 

garantir... porque eles poderiam receber a atividade para eles não 

perderem o ano. Não percebi isso não. 

(Profissional de saúde Carlos) 

 

Ao retornar para casa, Vilma disse que uma colega da filha Valentina levava as tarefas 

da escola para ela, porém, Valentina fazia um pouco e logo parava porque dizia sentir muita 

dor na mão. 
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Os cuidadores disseram ser importante falar sobre a queimadura e explicar o que 

aconteceu. Uma das mães, Sandra, ressaltou que a criança cresce para o mundo e que 

esconder o que aconteceu era pior, pois outros problemas poderiam surgir. Disse que ela e a 

mãe conversavam abertamente com Miguel para ele não sentir vergonha e que ele foi se 

conscientizando. Dizia palavras de incentivo “Para de ser bobo, você é tão lindo”.  Porém, a 

maioria dos participantes disse que não falava ou preferia não falar sobre o que ocorreu dentro 

da família, especialmente, os pais (sexo masculino). Praticavam a chamada conspiração do 

silêncio. 

Paula disse que depois que passou a fase inicial da recuperação, David não falava mais 

na queimadura, ninguém lembrava e que David estava normal. Juliana disse que o filho Felipe 

se preocupava em não falar muito sobre a queimadura, pois não queria que ela sofresse por já 

ter passado por isto uma vez com a irmã. 

Antes de retornar à escola, a maioria dos participantes disse acreditar que seria melhor 

falar sobre a queimadura quando voltasse à escola. A forma e quando deveria ser falado, 

variou. Alguns acreditavam que a equipe da escola deveria abordar o tema antes de a criança 

retornar e depois ela falar e outras acreditavam que a criança deveria falar. Não sabiam 

exatamente se deviam falar só na sala da criança ou na escola toda. Disseram que era melhor 

falar do que ficar em silêncio. Segundo a profissional de saúde Daniela “Para tratar da 

ferida, a gente não mexe nela?”. “(...) Mas as pessoas evitam”. 

 

Não, porque ele fala assim que quando ele chegar na escola... ele não 

vê a hora disso acontecer, né? Então, na cabecinha dele é assim, ele 

quer chegar (à escola), ir falar para os amigos, mostrar o machucado, 

falar que as crianças não podem brincar com álcool que é perigoso, 

que dói demais a queimadura de álcool, entende? Então é até bom 

para as crianças ouvirem isso né? Que ele passou por esse processo e 

ele quer falar isso para as outras crianças para elas não se machucar, 

evitarem acidente. Fora disso. 

(Tereza, avó de Lucas) 

 

A professora Ligia acreditava que primeiro deviam contar o que aconteceu sem a 

criança estar presente, depois convidá-la para falar. Os pais de Daniel achavam melhor a 

criança falar com a diretora e a diretora repassar para os alunos da escola, ato que faria os 

colegas respeitarem o filho, mas acreditava que isso não iria impedir que o bullying 

acontecesse. A mãe de Felipe disse que antes dele retornar à escola, ela gostaria de conversar 

com a classe do filho e com a professora. E, logo após, disse que o melhor era conversar com 
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a escola inteira para evitar brigas. Disse que, se fosse preciso, ela ficaria 24 horas com o filho 

na escola e que o recreio era o problema. 

O profissional de saúde Antônio acreditava que a criança poderia se apresentar ou 

alguém apresentá-la à escola. Referiu que seria ideal se uma semana antes a equipe da escola 

se reunisse para falar sobre a criança e ver como abordariam as diferentes situações para 

acalmar os colegas e depois falar com a turma dela, antes dela voltar. A profissional de saúde 

Aline disse que na volta à escola o acidente deveria ser muito bem esclarecido para evitar 

curiosidade e os “urubus” em cima da criança. A profissional Daniela acreditava que se a 

professora trabalhasse o tema na escola antes da criança voltar, ajudaria a minimizar o 

impacto e a curiosidade. Achava legal a participação da equipe do CTQ-HCFMRP/USP, mas 

disse que a equipe não tinha respaldo para isso. Lembrou que o profissional de saúde na 

escola também poderia ser um estigma. Um único participante, Diego, uma criança muito 

tímida, disse que não precisava falar do que aconteceu. 

 Além de incentivarem as crianças sobreviventes de queimaduras e seus familiares a 

falarem sobre a queimadura, algumas mães deram outras sugestões. 

 

(...) Que é na parte do... quando sai do hospital. Que tem uma 

assistência médica, uma assistência social, uma assistência 

psicológica. Quando sai do hospital, perde. Entendeu? (...) Entendeu? 

É a mesma coisa na escola. Então assim, uma sugestão, deveria ter 

uma extensão. (...) A extensão do tratamento. (...) Uma sugestão: a 

extensão do tratamento. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Se possível assim, mostrar até imagens, de outros casos e tal. Talvez 

nessa área. Trabalhar até essa, esse assunto dentro da sala de aula, 

pode ser feito um trabalho com as crianças. De, de, de prevenção de 

acidentes e coisas que podem acontecer realmente, para não receber 

essa criança como se nada tivesse acontecido. E receber em amor, tem 

sim. Essa é minha opinião. (Risos) 

(Paula, mãe de David) 

 

A maioria dos cuidadores relatou que as escolas não entraram em contato com a 

família, mesmo após as faltas das crianças e que eles foram avisar na escola o que havia 

acontecido e levaram um atestado médico que a criança estava internada para tratamento. Um 

pai disse que a escola ligava para saber do filho, apesar de não realizarem visitas. Uma mãe 

reclamou que ninguém da escola foi visitar o filho. A questão das visitas estava relacionada 
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com as características pessoais das professoras. A relação próxima das professoras com as 

crianças ajudava a identificação de problemas anteriores à reinserção escolar. 

Segundo as professoras, a maioria dos pais estava presente na escola somente em 

reuniões e isto não mudava depois da queimadura.  

 

(...) mas geralmente quando a gente chama os pais eles vêm, até das 

crianças com mais problema. Sempre tem uma porcentagem, uns dez 

por cento da classe que você nunca vê, você não conhece nem no dia 

da matrícula, sempre vem num outro horário ou então só vai até a 

secretária e vai embora e não vem conversar com a gente. (...) 

(Professora Graziela) 

 

Segundo fala da professora Ligia, após a queimadura, Madalena rejeitou Gustavo, 

disse que não conseguia olhar para ele e que não era o filho dela. A professora estimulou a 

mãe a reconhecê-lo como filho novamente, ir ao hospital, “(...) pois criança (doente) quer a 

mãe e não o pai” e Gustavo chamava por ela, mas ela não conseguia chegar perto dele. A 

professora falou para mãe elogiá-lo, lembrar que ele estava lindo. A professora disse que se 

importava muito com Gustavo e. por isso, ligava para saber notícias, mas a família parou de 

atendê-la. Aconteceu o mesmo comigo, no início da pesquisa a família participava, mas ao 

final, pararam de ir ao CTQ-HCFMRP/USP e de me atender. 

 

Mas se tivesse possibilidade, até eu estaria mesmo junto, ali. Porque 

eu percebi que a família no começo, eu acho que eles ficaram 

incomodados de eu estar ligando, procurando ele. (...) Eu me senti 

assim, acho que os pais, porque quem tinha o celular é só o pai. Então 

acho que eles... começaram a não me atender, então não sei se é por 

que eu estava junto, medo dele falar alguma coisa, não sei. Até foi 

onde eu falei, até acabei não, não procurando mais para não, gerar 

assim... Um desconforto mesmo na família. Porque eu falava, às 

vezes, eu ligava e não me atendiam, aí eu falava: “Eu acho...” Eu 

mesma falava: “Ah, eu acho que eu estou incomodando”. Então foi 

onde eu comecei até assim, a distanciar um pouquinho deles. 

(Professora Ligia) 

 

Segundo a professora Ligia, as crianças esperaram Gustavo na festa de final de ano. 

Ela fez uma lembrança com fotos para todas as crianças e mesmo ele não estando na escola, 

ela fez uma para ele. Antes do retorno, Paula disse que David estava “fazendo sucesso”, era 

“o assunto” na escola e que todos estavam sabendo e oravam para ele voltar logo. Vilma disse 

que os colegas estavam esperando ansiosos pela volta de Valentina à escola. 
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A escola tem seu papel social frente às famílias que atendem. A maioria das escolas 

atendia crianças de comunidades carentes com problemas de higiene, saúde, tráfico de drogas 

e abuso sexual. 

 

Não, eu vi o pezinho dela (Isabela), ela falou “Professora...”. Daí eu vi 

ela  mancando e perguntei “O que você fez no pé?”, (ela) “Ai, eu pisei 

numa taturana”, eles (alunos) contam, tudo que acontece, eles me 

contam, tudo que acontece eles vêm contar. Então, aí eu pedi para 

mãe, foi quando eu acho que tentou limpar em casa com alicate. E 

quando chegou no médico já estava muito séria a infecção. Então, a 

gente tem esses casos, a própria criança que está com o pé furado 

(referindo-se a outra criança que havia machucado o pé e me pediram 

para ver), a (nome de uma funcionária), essa moça que foi ficar aqui 

na classe (enquanto a entrevista era realizada), ela foi visitar a criança, 

não tinha levado no médico ainda, estava toda suja com o pezinho em 

cima da cama. Ela pediu para o pai dar banho e levar no posto. Então, 

é o tipo de... Essa orientação com os cuidados de higiene pessoal, a 

gente tem que dar o tempo inteiro, porque não tem. Aqui ainda é até 

melhor, porque teve uma escola que levei até sabonete para as 

crianças tomarem banho, porque era insuportável o cheiro. (...) É uma 

população muito carente de tudo quanto é tipo de informação, parece 

que sabe tudo, mas não sabe. A higiene pessoal, piolho. A gente tem 

direto, criança com piolho. A gente tem caso de sarna ano passado na 

escola. Eu tenho um aluninho que ano passado ele ficou seis meses 

afastado por causa de sarna, ele iniciou o ano com umas três feridas na 

cabeça bem grandes e assim “melejando” (marejando). Aí eu pedi 

para mãe ir no posto para poder cuidar e me trazer o atestado, como já 

era caso de sarna, eu falei, eu não posso ficar com essa criança na sala, 

mas daí o médico autorizou, disse que não tinha problema nenhum, 

não era sarna mais. Mas aí um coleguinha da sala levava ele para casa 

dele para tomar banho. Porque ele não tinha água em casa. Então, aqui 

na comunidade têm alguns lugares que não tem água potável em casa, 

não tem esgoto. Eu acho que aí... 

(Professora Graziela) 

 

Os professores e os funcionários da escola de Valentina deram uma cesta básica e um 

colchão para ela devido às dificuldades financeiras da família. 

Em relação ao preparo das escolas para receber as crianças, segundo os relatos, a 

maioria das escolas e professores não se preparava para este momento. Apesar de acreditarem 

que um preparo do ambiente escolar devesse ser realizado, porque as crianças são espontâneas 

e falam, às vezes, com tom de brincadeira, diferentes dos adultos que têm malícia.  

 

Sim, eu acredito que sim, porque no início do ano, eu até assim... veio 

esse trabalho para a gente fazer que eu comecei a fazer com ele 
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também, porque ele se sentia inferior à sala, por ele ser o maior, no 

entanto, todo mundo perguntava: “Ah, mas você já repetiu de ano?” 

Então, no início do ano (antes da queimadura) foi assim, todo um 

trabalho feito com ele de que não, que ele era grandão; até tive que 

trazer fotos minha quando criança para eles verem que eu também era 

a maior da turma. No entanto, assim, ele tinha a autoestima... às vezes, 

estava alta, às vezes, estava bem baixa. Então sempre foi trabalhado 

com ele nesse nível mesmo, para ele estar sabendo que ele era igual a 

todos, que não tinha diferença nenhuma entre a sala. Então, eu 

percebi, pensei até, falei: “Nossa, vai ter alguma coisa que vai ter que 

ser trabalhado”. No entanto, eu cheguei a conversar com a 

coordenadora da outra escola sobre isso. (...) Conversei. Conversei 

sobre o trabalho que era feito com ele e que, provavelmente, ele 

chegando da forma que ele ia chegar que ela ia ter que dar toda a 

orientação para turma. Até mesmo com a sala, a gente já tinha 

conversado, que eles estavam esperando mesmo, até esperavam que 

ele tinha... Para gente, para ele se sentir acolhido, para poder partir 

para outra escola. E ele não tinha como segurar o primeiro ano, para 

não reprovar e mesmo assim... 

(Professora Ligia) 

 

“Ai! Eu sou fulano de tal, eu estudava em tal escola assim e assim. Ai! 

Vocês podem ver, às vezes, eu tenho essas marcas que aconteceu isso, isso e 

isso comigo.” (suposta fala da criança sobrevivente de queimadura), já 

chegar daí, porque aí ninguém pergunta nada, se alguém quiser perguntar, já 

vai perguntar: “Mas e aí, nossa... você machucou muito?”, “Você ficou 

muito tempo internado no hospital?” É uma curiosidade diferente. Entendeu? 

Porque, às vezes, uma criança, assim, um pouco maldosa, querer falar assim: 

“Ou! E aí? Esse monte de marca aí que não sei o quê?”, é bem mais 

diferente. Porque ele já vai sendo, já vai sendo mais natural, (...) vai vir dele. 

Entendeu? Você não vai precisar “cutucar a onça com a vara curta”, vamos 

dizer assim, né? 

(Profissional de saúde Mônica) 

 

Paula sugere que, antes da criança retornar, a professora aborde com a classe sobre a 

criança que sofreu queimaduras para que a recebam bem, tratem com carinho e amor e não 

fiquem olhando para as cicatrizes com preconceito. Ela também disse que as crianças sabem 

lidar com todas as situações, nós, às vezes, as subestimamos. Para ela, quando a criança chega 

à classe sem um preparo prévio é pior, causa alvoroço entre as crianças, por isso, tudo tem de 

ser conversado e explicado. Para Roberto, pai de David, quando a criança com queimaduras 

retornar para a escola, o professor deveria expor o problema para a classe, apresentou fala 

semelhante à esposa, a qual disse que poderia também haver palavras de incentivo “uma 

criança dizer para a criança que queimou que ela ainda é sua amiga”. Roberto disse que 

poderiam criar um vídeo de impacto, com crianças amputadas e mostrar que apesar da 
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diferença por fora, a criança é a mesma por dentro. Paula deu exemplo de trabalho que David 

fez na escola anteriormente e disse que as crianças estão preparadas para ver cenas fortes e 

precisam ser tocadas, não poupadas, “quanto mais rápido você falar a realidade para elas, 

mais rápido elas vão confiar em você”. 

Durante a internação, os pais de Daniel relataram que a volta para a escola ia ser muito 

difícil, porque as crianças de outras salas iriam mexer com ele e ele não ia querer voltar para  

a escola. Cristina disse que não vai aceitar “gozação com o filho” e o pai afirmou o mesmo. 

Ambos não estavam otimistas com relação ao retorno à escola.  

As escolas eram deficientes de estrutura e de profissionais, como psicólogo, 

fonoaudiólogo, e não tinham muito apoio para fornecer, além de orientar e trabalhavam 

tentando “tapar o sol com a peneira”, conforme relatos. Segundo uma professora “No papel, é 

uma coisa, na realidade é outra”. Poucas escolas tinham psicólogo e psicopedagoga.  

Algumas professoras tiveram a iniciativa de visitar as crianças durante a 

hospitalização e levaram cartas dos amigos o que ajudou as crianças que receberam a se 

sentirem queridas e quererem retornar para a escola. A professora Ligia foi visitar Gustavo no 

CTQ-HCFMRP/USP mais de uma vez e levou cartas que diziam que os amigos queriam vê-lo 

independentemente da forma como ele estava e que sentiam falta dele. Os colegas de David 

também enviaram cartas para ele durante a internação através da professora e disseram que 

estavam com expectativas de vê-lo bem. Daniel também recebeu cartas dos amigos. A 

professora Renata foi visitar Lucas no hospital e disse que soube do incidente através dos 

próprios alunos que é uma característica de cidade pequena e que achou que não fosse tão 

grave.  

 

5.3.2. Unidade de sentido 2: “A volta à escola” 

 

No primeiro momento, quando um participante era questionado sobre como 

determinada criança lidava com o retorno escolar após a queimadura, a resposta imediata era 

“ele(a) lida bem”, mas aos poucos me contava que não era bem assim. A maioria dos 

participantes falava da queimadura e do retorno escolar como se fosse um só. Conforme as 

entrevistas foram se aprofundando, o que de fato acontecia era apresentado através dos 

discursos dos participantes e das minhas observações e assim as estratégias utilizadas nesse 

processo de reinserção escolar eram apresentadas. 

Algumas emoções e sentimentos presentes anteriormente ao retorno escolar se 

mantiveram mesmo depois do retorno propriamente dito, como vergonha e medo. Valentina 
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disse que antes do retorno à escola sentiu vergonha, mas que foi só no começo, depois não 

sentiu mais. “(...) Vergonha! (Risos) (...) De todo mundo. (...) Fiquei. Depois eu não fiquei 

mais”. Rodrigo disse que foi bem difícil voltar para a escola no início, que tinha medo e 

vergonha. Disse que a escola o ajudou a perder o medo de sair na rua e as pessoas o vissem. 

Sônia disse que no começo Rodrigo tinha vergonha, andava de cabeça baixa, mas depois 

encarava todo mundo e frequentava todos os lugares normalmente. 

 

a) Recepção da criança sobrevivente de queimaduras na escola 

 

A forma como ocorreu o retorno escolar variou entre as famílias, porém, todas as 

crianças que retornaram foram acompanhadas até a escola por um cuidador no seu primeiro 

dia de aula, após a queimadura. O combinado era de que os familiares me avisassem quando a 

criança voltasse para a escola para que eu pudesse observar, porém, nem todos me avisavam 

referindo que esqueceram ou perderam o número do meu telefone ou, simplesmente, porque 

não entenderam que eu gostaria de acompanhar o primeiro dia de volta à escola. Após 

questionadas novamente, elas me avisaram e eu pude ir à escola. 

 

Agora só falta a malha (elástica de compressão), porque... por que nós 

já fomos lá (escola), eles aceitaram muito bem. (...) todo mundo estava 

esperando ela lá. As professoras sumiram com a menina! Tanto os 

professores como as... como os... os alunos também, todo mundo 

gosta muito dela lá na escola. 

(Vilma, mãe de Valentina) 

 

Algumas crianças foram com seus cuidadores à escola para conversarem e dizerem 

quando voltariam a frequentar a escola e que precisavam ter cuidado para as outras crianças 

não esbarrarem nelas. Fato que gerou curiosidade dos alunos e da equipe da escola e causou 

desconforto em algumas crianças e familiares. “Na escola, a gente foi numa reunião do irmão 

dela, todo mundo ficou, as crianças ficaram olhando [...] Ela (Isabela) reclamou um pouco e 

me disse: ‘Nossa, todo mundo ficou olhando meu pé!’”. (Carla, mãe de Isabela). 

Em encontro informal, avó Tereza disse que cobriu o “machucado” (cicatriz da 

queimadura) de Lucas com uma fralda e foram para a escola. Chegando lá, as pessoas 

começaram a perguntar o que havia acontecido e que Bruno, irmão de Lucas, ficou “bravo” 

porque todo mundo estava perguntando do irmão dele. Conversaram com a diretora e 

combinaram que ele voltaria para a escola na próxima semana (acompanhado por mim), 
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entraria depois das outras crianças e sairia antes para não esbarrarem nele. Segundo ela, neste 

mesmo dia, a professora Renata conversou com os alunos da turma dele, pedindo que não 

ficassem perguntando o que aconteceu. Na outra semana, eu acompanhei o primeiro dia dele 

na escola. A vice-diretora foi na frente da sala e disse que como todos já sabiam, Lucas havia 

se queimado, ficado internado e estava voltando para a escola. Ele permaneceu sentado e 

quieto, somente sorriu quando ela falou isso. A maioria das crianças olhou para ele. Não foi 

dada a oportunidade para a criança falar com suas próprias palavras sobre o que aconteceu, 

como Lucas disse anteriormente ao retorno. Eu estava próxima à porta da sala e as crianças 

estavam de costas para mim. Depois de um tempo, em retorno ambulatorial, Lucas disse que a 

escola estava legal, que ele estava indo bem e que não teve problemas em seu retorno. 

No primeiro dia de aula, Rodrigo disse que quase não entrou na escola por vergonha, 

mas criou coragem e entrou. A mãe Débora foi acompanhá-lo neste dia e permaneceu com ele 

por um período. Acrescentou que os amigos de Rodrigo o cumprimentaram de forma 

“normal”, demonstrando que a amizade continuou, mesmo após a queimadura, e isso não 

influenciou em nada. Débora nos disse: “Eu fui deixá-lo na escola e fiquei um pouquinho lá 

com ele. Os amigos dele vieram todos cumprimentá-lo [...] Normal”. Rodrigo retornou para a 

mesma escola pública que estudava antes do acidente. 

Segundo Maria, mãe de Henrique, a volta dele para a escola foi normal. Henrique 

disse que não teve problema, que fez as tarefas, passou nas provas e que os amigos ficaram 

tristes, curiosos, sentiram falta e dó dele. Ao ser questionado como estava indo na escola, 

Henrique fez careta e a mãe disse “(...) está indo”. 

Conforme a mãe Paula, a volta de David à escola foi tranquila, as crianças ficavam ao 

redor dele, se preocupavam com ele e ele adorava ser bajulado. Porém, David disse que o pior 

de voltar para a casa foi ter que voltar para a escola. “A escola inteira ficou em cima de mim”. 

Para Valentina, ela estava indo bem na escola e não tinha vergonha. De acordo com o 

professor Sérgio, Valentina não estava tendo problemas na classe, só se retraiu no início, mas 

depois se adaptou.  

 

Eu vejo os colegas conversando na carteira dela e tal. No princípio só 

que teve aquele é... um certo retraimento, mas, mais assim na questão 

do contato físico dela... “Não vai brincar, senão você vai machucar”, 

“Olha, a educação física, você não vai fazer isso, se não você vai 

machucar”... era mais uma preocupação. 

(Professor Sérgio) 
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A mãe Andreia disse que a volta de Artur à escola foi difícil, devido à aceitação das 

crianças e que elas ficaram meio assustadas, com medo dele, quando ele voltou para a escola, 

mas que depois entenderam. Mas se contradisse e, em outro momento, disse que foi tranquilo 

e que as crianças se davam bem com ele e o ajudavam. “Foi meio complicado, porque é 

chocante, ele (Artur) teve o corpo... o corpo muito queimado. As crianças, teve uma... uma... 

um pouco de dificuldade com as crianças, porque chocou as crianças”. (Professora Camila) 

Artur permaneceu quase um ano ausente da escola e, ao retornar, não era assíduo, não falava, 

não respondia a chamada, não esboçava reação quando perguntavam algo para ele e dormia 

durante as aulas, segundo informações das professoras Camila e Carolina. 

Segundo a avó Inês, quando Eduardo foi pela primeira vez para a escola, a equipe da 

escola e os pais de algumas crianças queriam que ele fosse para a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE). Eduardo seguia na escola regular.  

 

Primeiro eles queriam que arrumasse para ele ir à APAE, mas ele não tem 

nada de especial para colocar na APAE, falei ‘não vou deixar ele na APAE’. 

Ele começou a ficar o dia na APAE, eu falei ‘não’ (...) Aí teve um dia que eu 

tirei, eu falei ‘Vou pôr ele na escola (regular)’. 

(Inês, avó de Eduardo) 

 

Todos os professores acreditaram que a volta à escola foi difícil para as crianças 

sobreviventes de queimaduras. 

 

Ah, eu acho que foi um pouco difícil. Porque (pausa) eu acho que todo 

retorno, para toda pessoa, mesmo para gente quando você fica um 

tempo longe de uma determinada atividade, é difícil voltar. Perde a 

rotina, perde todo o contato com os amigos. Então eu acho que na 

cabecinha dela (Valentina), ainda mais sendo criança né, ela deve ter 

ficado insegura. “vou voltar, será que meus amigos vão me aceitar? 

Como será que eu vou ser recebida?”(Referindo-se ao que Valentina 

poderia ter pensado). Então eu acho que deve ter sido difícil para ela, 

nesse sentido. Agora para se adaptar na sala, ela teve assim, facilidade 

né? Porque ela é uma criança muito (...) Ela é uma criança cativante. 

Ela assim... é muito prestativa com as outras crianças. Então, mas eu 

acho que deve ter sido difícil. Até assim, fica aquela dúvida né? 

“Como vai ser?”, “Como que eles vão me receber?”, “Será que eles 

vão me aceitar assim?” (novamente referindo-se ao que Valentina 

poderia ter pensado).  

(Professora Fabíola) 
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A professora de Lucas, Priscila, se referiu à queimadura “(...) aconteceu e ponto (...) 

não pode arrancar o braço por causa da cicatriz”. Uma das professoras de Artur, Camila, 

acreditava que não estava sendo fácil para ele voltar para a escola porque ele tinha “muita 

marca” (cicatrizes das queimaduras) e que levaria para vida inteira. Por isso, ele precisaria 

aprender a lidar de uma forma melhor, “se não morreria maluco”. Reforçou que nunca seria 

fácil. Disse que poderia tentar tratá-lo como os outros alunos. Esse discurso mostra que ela 

não o considerava igual aos outros alunos. 

Ao se colocarem no lugar da criança, todos os professores disseram que o retorno à 

escola seria difícil e a maioria sentiria vergonha, medo, ansiedade, receio de se machucar e de 

alguém falar algo das cicatrizes, reagiria com afastamento e se sentiria constrangida. A 

professora Ângela disse que era difícil de a criança aceitar a cicatriz muito grande e chamou 

Henrique de coitado. A professora Carolina disse que se fosse ela no lugar de Artur, ela 

ficaria em casa, pois tudo que a escola deveria transmitir, ele não estava aderindo. A 

professora Camila disse que pensaria que era uma dádiva de Deus estar viva. 

As características pessoais, as habilidades prévias, as atitudes e a preparação dos 

professores tiveram influência no retorno da criança à escola. A maioria dos professores 

relatou que não tinha experiência prévia com alunos que sofreram queimaduras. Um disse que 

teve contato no início da carreira: “Há muitos anos, logo no início da carreira, eu tive um 

aluno que sofreu queimaduras. Mas ele não retornou. Ele ficou, era segundo semestre, e ele 

não teve condição de retornar” (Professora Fabíola). Outro relatou:  

 

(...) Já, já tive outras... outra escola, já tive essa mesma experiência, 

mas não foi assim, um caso tão profundo como o dela. (...) É assim 

foi... acho que primeiro grau né? Queimadura mais leve, mais light, 

não chegou a alterar o... desenvolvimento, o comportamento dela. Foi 

bem assim, superficial. 

(Professor Sérgio) 

 

Alguns dos professores relataram que sabiam de outras crianças que sofreram 

queimaduras na mesma escola da criança, mas que não eram seus alunos. A professora 

Carolina contou que um aluno do 8º ano da mesma escola de Artur se queimou, mas ele 

enfrentava isso de forma normal, falava sobre o acidente e depois não perguntavam mais. 

Disse que era a maneira dele lidar para evitar curiosidades e, por isso, ele tinha um convívio 

normal. A professora Gisele disse que existia outra criança que sofreu queimaduras na mesma 

escola que Miguel e que ela tinha mais limitações físicas do que ele, pois “arrastava a 
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perninha”, era “bem comprometidinho”. Algumas professoras tinham experiência prévia com 

queimaduras na família (pai) ou amigos ou alunos com outras doenças crônicas como o 

câncer. 

A maioria das professoras se mostrou preocupada com as crianças durante as 

atividades escolares. 

(...) Ah, a gente fica preocupada, sabendo. Porque precisa tomar muito 

(prolongado) cuidado, porque... cuidado com bater. Eu fico preocupada de, 

às vezes, as crianças esbarrarem. Esse tipo de coisa. Ou de repente, de passar 

mal também. E aqui a tarde é bastante quente. Aí tem toda essa preocupação 

também, né? 

(Professora Renata) 

 

Quanto à formação acadêmica, somente uma professora havia tido aula sobre 

queimaduras durante a graduação e foi visitar um CTQ, faltando elementos para lidarem com 

a nova demanda. 

 

Pela fisionomia, parece que ele (Artur) está dormindo mesmo, mas eu 

não sei se ele está tomando algum remédio que está dando esse sono. 

Porque ele dorme! Eu vejo assim, aí eu não sei se eu devo atrapalhar. 

Assim, porque infelizmente nossa formação (como professora) não 

nos permite ter essa, essa sabedoria, como chegar. Eu tenho medo de 

abordar ele e ele ficar revoltado. 

(Professora Carolina) 

 

Devido a este fato, durante as entrevistas, algumas professoras queriam saber se 

estavam avaliando a criança corretamente, como se pedissem aprovação. Os profissionais de 

saúde e os cuidadores reconheceram essa deficiência na formação dos professores. “(...) da 

reinserção. E aí não é fácil mesmo, encarar a sociedade. Eu acho assim que as professoras 

têm dificuldade, não é fácil. Elas não estão preparadas. As diretoras, e os próprios alunos.” 

(Profissional de saúde Tatiana). 

As características pessoais e atitudes dos professores foram importantes na recepção 

da criança na escola. Por exemplo, as professoras mais calmas, que falavam baixo e tinham 

“jeito de mãe” acolhiam as crianças sobreviventes de queimaduras e as deixavam confortáveis 

durante o retorno à escola. 

 

Querendo ou não, a Susana é uma referência de continuidade do 

professor de, de quinto ano, sabe, ela é mais mãezona. Enquanto os 

outros professores, eu acho eles assim, um pouco mais distantes. Vai 

lá, dá seus cinquenta minutos, e ela dá mais um trabalho mais próximo 
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dele. Então eu acho que é a referência boa, porque eles saem do sexto 

ano, eles acabam se perdendo né. É uma época complicadinha para 

eles. 

(Diretora da escola de Rodrigo)  

 

Porém, algumas dessas professoras falhavam ao não saberem lidar com os apelidos e 

as curiosidades das outras crianças. Os professores conhecidos como mais bravos conseguiam 

controlar as situações de bullying de uma forma mais efetiva. Porém, algumas cuidadoras não 

se sentiam à vontade com esses professores. 

Poucos professores, que não sabiam da queimadura, disseram que se surpreenderam ao 

verem as cicatrizes das crianças “Assim, mas perguntei não. Olhei para ele (Lucas) e falei: 

‘Nossa, o que foi isso?’ (Tom de surpresa quando viu as cicatrizes). Aí ele não quis falar o 

que é que foi. Aí com o tempo, a gente foi interagindo. Aí acho que ele pegou mais confiança 

e decidiu falar.”(Professora Priscila) Atitudes que podem ter um impacto negativo na criança. 

A maioria dos professores relatou que trabalhava sobre bullying na escola, sobre 

respeito e valores.  

 

(...) Trouxe até um texto que chama “Cicatrizes de um herói”, que 

conta de um pai do menino que sofreu um acidente com queimaduras. 

Mas que acabou assim, “calhando” (coincidindo) no fato dele (Lucas), 

mas assim, não foi para ele. Que o rapaz teve esta queimadura no 

rosto. O rosto ficou desfigurado e o filho queria se afastar, não queria 

que ninguém soubesse que era pai dele. Porque o pai era como se 

fosse um monstro. E acabou que, com o passar do tempo, acabou uns 

amigos descobrindo o pai e o pai teve que contar a verdade. Aí o pai 

contou que a cicatriz que ele tinha, a queimadura, era porque ele 

salvou o filho. Ele foi entrar na casa. Pegando fogo para salvar o filho. 

Então assim, para mostrar para eles que eles não têm que ficar falando 

que o amigo não sabe. Porque tem aquele que não sabe ler, como ele 

sabe. Têm uns que não sabem escrever. Então foi mais para o geral da 

sala. Tanto que eu tratei com as duas salas. 

(Professora Priscila) 

 

A professora Ligia falou que trabalhou a história da Sinhá Barbina com a sala de 

Gustavo.  

 

(...) Era aquela, era uma pessoa teimosa, era uma sinhá, né? Ela queria 

passear e ela sempre teimava, porque ela queria ir, queria ir, “Não 

pode não, não pode não”. E ela ia e fazia. Aí no final, ela está na festa 

junina e ela quer soltar rojão e todo mundo incentiva ela: “O Sinhá 

Barbina, não pode soltar o rojão não, porque é perigoso”. E ela: “Mas 
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eu quero soltar”, né? Até a gente trabalha o português, porque era uma 

sinhá que falava “sortá”. Ela fala tudo errado. E até a pessoa ensina 

como soltar o rojão, mas ela não solta o rojão normal. E ela fica toda 

queimadinha. 

(Professora Ligia) 

A professora Ângela nos disse que preparou a turma para receber Henrique. 

 

(...) antes dele voltar, eu expliquei para os alunos que não podia falar 

nada, porque é... a gente tinha que ter consideração. E outra, qualquer 

coisa que eles falassem era bullying, entendeu? Então, quer dizer, foi 

trabalhado antes, então as crianças tratam ele no maior respeito. 

Entendeu? Ninguém fala do queimado dele. 

(Professora Ângela) 

 

Devido ao despreparo dos professores em lidar com a temática de queimaduras, 

parecia que alguns dos trabalhos para prevenir bullying mais atrapalhavam do que ajudavam. 

O preparo da escola foi muito importante para o bom retorno à escola, como contato 

dos alunos enquanto a criança estava internada (envio de cartas), falar com os alunos que 

iriam receber o mesmo colega, mas com alterações na aparência, e deixar a criança falar sobre 

o acidente. 

 

Então assim, eu não tive muita dificuldade por... por ter uma estrutura na 

escola. (...) É então. A escola me deu muito suporte. Entendeu? Por ser uma 

escola particular, e tudo. Então assim, é, na parte de preconceito, na parte de 

é... Eles prepararam os colegas para receber o Gabriel. Então nesse sentido, 

eu não tive assim, dificuldade. Porque eu acho assim, que foi muito coerente 

a atitude da escola. Você entendeu? E assim, os coleguinhas, mandavam 

cartinha para ele no hospital. Então assim, os professores foram preparando 

os colegas para receber o Gabriel. (...) O primeiro dia de escola quem que 

le... é, levou o Gabriel, foi meu marido. E a professora chamou o Gabriel lá 

na frente, pediu para que contasse para os colegas tudo o que tinha 

acontecido. Quem tinha alguma pergunta para fazer que fizesse naquela 

hora. Não ser inconveniente toda hora. Toda hora, todo mundo ia ficar 

perguntando sempre a mesma coisa. Então teve a preocupação da escola, 

entendeu? 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

“Nós estamos esperando tal dia.” (Se referindo à equipe da escola). Que aí ela falou 

assim: “Eu quero que... que o pai ou a mãe vem junto trazer ele. Porque a gente vai explicar 

para as crianças. Para não ter constrangimento” (Se referindo à equipe da escola). (Cláudia, 

mãe de Gabriel) 
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Quando a equipe da escola promete que fará algo, ela precisa cumprir, por exemplo, 

Andreia cobrou que disseram na escola que ia ter palestra sobre queimaduras, mas não teve. 

Antes de retornarem à escola, todos, com exceção de uma criança, acreditaram ser 

melhor falar sobre a queimadura quando retornassem para a escola, fato confirmado após o 

retorno. Todos os participantes da pesquisa relataram que era bom falar sobre a queimadura 

na sala para evitar curiosidade, porque as crianças escutavam as explicações e não 

perguntavam mais. As pessoas vão perguntar, mas é menos. “É natural que as pessoas 

perguntem sobre algo que criou estranheza”. (Profissional de saúde) A professora Gisele 

acreditava que deviam deixar a criança à vontade para falar ou não sobre o que aconteceu.   

Paula disse que David contou sobre o acidente na escola “(...) David teve uma 

oportunidade de contar, mas de forma breve, e não gerou nenhum impacto assim. Não houve 

nenhuma polêmica, ninguém levou o assunto mais adiante. Foi só um comentário”. 

Gabriel contou o que tinha acontecido com ele quando retornou para a escola 

particular e fez o mesmo quando mudou para a escola pública e depois para outra escola 

particular para diminuir a curiosidade. “Aí assim, mesmo na escola pública, ele fez a mesma 

coisa, daí assim, nós já... já... já seguimos já o parâmetro do ou... da outra (escola)” 

(Cláudia, mãe de Gabriel). 

 

Ah, eu fiz assim, nós conversamos com a professora, depois falava um 

pouquinho, eu ia lá na frente contar o que aconteceu comigo. E foi 

assim, porque se não toda hora iam ficar “O que aconteceu com 

você?”, “O que é isso?”, “Para que você usa isso?” Essa história. (...) 

Bom, ajudou um pouco por que, diminuiu um pouco a pergunta: 

‘Gabriel, por quê isso?’;‘Gabriel, por quê aquilo?”. 

(Gabriel) 

 

(...) A gente usou isso daí em outras escolas, mesmo que elas não... 

não fossem tão preparadas, entendeu? Os profissionais não fossem tão 

assim, especializados disso... Você entendeu? A gente usou. E isso 

ajudou muito, contribuiu muito. Mesmo porque os colegas mesmos 

vinham, ofereciam ajuda ao invés de criticarem, eles ofereciam ajuda. 

(...) E ajudou muito ele, você entendeu? Nesses seis primeiros meses, 

que na minha opinião, são os mais difíceis. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Cláudia disse que Gabriel foi privilegiado por estudar em uma escola particular e ter 

acesso à profissionais especializados e, por isso, não teve dificuldades nesta escola. Ressaltou 

que o suporte fornecido pela escola particular foi maior porque estavam pagando. 
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Você entendeu? Então, nós não podíamos deixar de atender (donos de 

uma pizzaria) e fazer a fisioterapia dele. Então assim, apertou mesmo. 

Apertou o orçamento, então assim, tive que tirar da escola particular e 

pôr numa escola pública. Aonde que não tinha muita disciplina, e a 

diferença no tratamento de uma escola pública para uma escola 

particular é bem grande. Na escola particular, eles paparicam você, 

porque você está pagando para aquilo. Agora escola estadual não, 

mesmo porque a professora que ele pegou era muito boa na estadual. 

Mas o tratamento dos colegas com certeza não era o mesmo. Tem a 

discriminação, tem a parte que você sai eles olham para você, 

entendeu? Tem os comentários... porque na época saiu muito 

comentário, você entendeu? É, os comentários maldosos das pessoas 

que não têm, como é que fala, não têm cultura. 

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

Para alguns participantes, o fato de expor para a classe o que ocorreu com a criança 

sobrevivente de queimaduras fez com que um colega falasse para o outro e os próprios 

colegas acabassem defendendo a criança.  

 

Foi o que aconteceu com o Gabriel. Acabavam defendendo ele. “Ó, 

ele está usando (malha elástica), por causa que ele queimou”. (...) As 

outras séries falavam assim: “Nossa, porque você está usando isso?”, 

“Mas você não está vendo que ele está usando isso porque ele 

queimou?” (...) Os próprios colegas (...) nesse processo, de malha e 

tudo. Então, mas isso aí é devido ao preparo que a escola deu. (...) 

Têm as outras, mas assim, ajuda num sentido. Porque daí, vêm as 

outras pessoas e falam assim: “Ai, o que que aconteceu com ele?” 

Geralmente, muitas vezes, elas não perguntam... Tem criança que não 

pergunta direto, pergunta para o colega. Então o colega, já sabendo da 

história, já vai saber contar sem constranger ele.  

(Cláudia, mãe de Gabriel) 

 

 Segundo alguns participantes, expor o que aconteceu fez com que as crianças fossem 

solidárias e respeitassem as crianças sobreviventes de queimaduras. 

 

(...) Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez ali, vai fazer com que 

os outros alunos reflitam sobre como é estar ali naquela situação e 

respeitem isso também. É, eu acho até que vai ficar uma coisa mais, 

mais assim a chegada (mais próxima) para os outros. Não é algo 

surreal, não é algo, pode acontecer com qualquer um em qualquer 

momento. A gente nunca sabe, mas... 

(Professora Carolina) 

 



5 Resultados e Discussão  164 
 

Apesar de ir contra a literatura científica e o discurso dos outros participantes da 

pesquisa, a profissional de saúde Aline disse que, durante a exposição do acidente, devem 

usar a criança como exemplo para não brincar com fogo, deixar as outras crianças com medo, 

se não iriam ficar como ele. 

Um dos professores falou da importância da parceria educação e saúde e que os 

professores, muitas vezes, não estão preparados para trabalhar algumas questões de saúde.  

 

(...) Essas questões de saúde, eu acho que assim, o professor nem tem 

informação para estar trabalhando, mas a gente tem... é um local 

muito fértil para a gente perceber essas mudanças. (...) Eu acho 

fundamental, é fundamental. Eu ainda tenho formação de psicologia, 

então já trabalhei, trabalho na saúde, mas não na parte médica. Mas a 

gente percebe a importância da relação da escola com a Secretária da 

Saúde, porque têm muitas questões que as crianças vivem, trazem para 

a escola e a gente não tem o que fazer com ela. E, às vezes, não tem 

acesso à saúde para estar encaminhando. A própria questão de 

aprendizagem, alguns distúrbios neurológicos que a gente percebe na 

criança até ser atendida essa criança. (...) eu acho que a gente precisa 

de aproximar um pouco mais a saúde da educação, porque na escola a 

gente tem muitos problemas que a gente percebe, todos os dias! (...) 

Então, eu sinto a necessidade da saúde... um amparo maior para a 

gente na escola e até uma comunicação maior. Porque, às vezes, a 

gente está com o problema da criança na mão e a gente não sabe por 

onde começar. O que que vai fazer? Se o pai não leva, você vai fazer o 

quê? Você não pode pegar e levar. 

(Professora Graziela) 

 

A falta de comunicação entre a equipe do hospital (CTQ) e a da escola proporcionou 

algumas situações difíceis de lidar. Como por exemplo, um dos professores de Valentina disse 

que ela havia brigado na escola porque queria nadar, mas que os professores não permitiram, 

primeiro, porque a piscina tinha um nível muito grande de cloro; segundo, eles não sabiam 

colocar a malha elástica e que ela só tinha uma; e, terceiro, a pele não estava completamente 

cicatrizada e tinham medo de machucar. O professor disse que Valentina gritava, chorava que 

queria nadar, mas enquanto não recebessem uma carta do médico dizendo que ela podia 

nadar, eles não deixariam. 

Em algumas escolas existiam ações de saúde de universidades, porém, os professores 

disseram que são atividades pontuais e quando os universitários entram de férias, as 

atividades cessam e a equipe da escola não tem como esclarecer dúvidas e nem pedir ajuda. 

 

b) Indicadores positivos e negativos para o retorno escolar 
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Os apelidos, as dificuldades de interação e aprendizagem, as faltas e as mudanças de 

escola se mostraram indicadores negativos para o retorno escolar. Falar sobre a queimadura 

na sala de aula, interagir com os colegas, como apresentados no tópico anterior, ter o apoio da 

família, ir bem na escola e passar na prova e de ano eram indicadores positivos. A mudança 

de escola, de maneira geral, foi ruim, pois criança era nova e ficava conhecida como “a 

queimada”. 

Segundo a maioria dos professores e alguns pais, os alunos de outras salas, não da 

mesma sala da criança, foram os que chamavam mais as crianças sobreviventes de 

queimaduras por apelidos. “(...) Com uns pequenininhos, mas eu nem... nem ligo, eles falam e 

eu nem ligo. (...) De vez em quando é queimado, feio, eu nem ligo, aí eu passo reto e nem ligo. 

(...) Não, não bri... eu não brigo com os... (...) É mais criancinha” (Rodrigo) por isso o 

preparo para receber a criança deve ser feito com todos da escola. 

Em relação aos amigos e a interação com os colegas, a maioria das crianças disse que 

não tinha um melhor amigo, que antes da queimadura tinha, mas depois não, que eram só 

colegas. O pai Fernando, ao ouvir o filho Pedro dizer que não tinha um amigo, disse “Você 

não tem nenhum cachorro como seu melhor amigo?” e riu. As professoras de Lucas disseram 

que ele tinha ótima interação com os colegas, mas, às vezes, se envolvia em brigas, mas não 

relacionadas à queimadura e sim porque tinha comportamento justiceiro. 

As crianças da sala da criança sobrevivente de queimaduras eram mais compreensivas 

que as de outras salas e ajudavam mais. 

 

(...) Até por isso, eu falei “Olha, eu preciso...” Eu falo muito com eles 

(alunos). Eu falei: “Olha, eu preciso colocar a Valentina perto de um 

ventilador para ela não sentir muito calor”. (Referindo-se à fala dela 

para os alunos na sala). “Então, tia, põe ela aqui, sento aqui 

embaixo”(Referindo-se à fala dos outros alunos).  

(Professora Fabíola) 

 

Das crianças que retornaram à escola, a única que não tinha interação alguma com os 

colegas era Artur, segundo as professoras Camila e Carolina. “Ele não tem interação 

nenhuma, nenhuma, nenhuma (...) Só dorme na sala e nunca levantou na minha aula”. 

(Professora Carolina). 

A queimadura não foi citada como agravante de déficit de aprendizagem e sim aquelas 

crianças que tinham dificuldade de aprendizagem anterior ao acidente, tiveram mais 
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dificuldades em acompanhar as atividades escolares, devido à descontinuidade das atividades 

escolares pela hospitalização e tratamento. Por isso, a classe hospitalar era tão importante.  

 

 

Ficou um tempo sem vir (Frequentar a escola). É... eu fiz reposição 

é... ele... ele é uma criança assim ô, problemática assim, quanto à 

aprendizagem, ele tem muita dificuldade para assimilar, entendeu? 

Para aprender. Ele é um pouquinho melhor em português do que em 

matemática. Matemática, ele não consegue assimilar nada, você 

entendeu? Infelizmente, eu já até trabalhei assim separado com ele, 

mas ele não assimila, você entendeu? Você acaba de ensinar, ele faz 

errado, até continha de mais ele faz errado. Então é uma criança que 

tem uma enorme dificuldade em matemática, entendeu? É... eu já 

indiquei para passar por uma psicóloga, mas é, a mãe até já levou. 

Teve uma época, alguns anos atrás, que aqui na escola tinha. Ele tem a 

ficha tudo que passou pela psicóloga, inclusive outros alunos também 

têm, mas a psicóloga não deu, ela saiu antes e não fechou os quadros. 

(...) Você entende? Porque, por exemplo, eu sou professora primária, 

eu sou professora de pré e eu tenho pedagogia e eu sou pós-graduada 

em psicopedagogia. Então, só de eu olhar para ele, eu sei que ele é 

uma criança de inclusão, mas eu não tenho o diagnóstico fechado. 

(Professora Ângela) 

 

Esta professora reforçou que por lei era obrigado ter “inclusão” em todas as séries, 

porém, como Henrique não tinha diagnóstico fechado, ele ficava na “sala de aluno normal”. 

Como se isto a impossibilitasse de fazer uso de recursos para melhor mediar a educação desta 

criança. Observei que a criança apresentava muitas dificuldades e os colegas de sala, apesar 

de o ajudarem com as tarefas, faziam “brincadeiras” com a criança, como por exemplo, “Só 

podia ser o Henrique”. 

 

 (Valentina) tem um pouco de dificuldade de aprendizagem que já 

veio com ela desde o começo do ano. E assim, o que eu noto, é que 

agora parece que ela está um pouco mais fechada. Ela não está tão 

aberta, tão assim... parece que ela não está tão alegre quanto ela era, 

certo.  

(Professora Fabíola) 

 

Valentina foi retida devido ao déficit de aprendizagem, segundo a professora Fabíola. 

No ano seguinte, o professor Sérgio acreditava que se ele fosse exigir muito dela, não teria 

condições de passá-la de ano novamente, mas que este fato não tinha relação com a 

queimadura. 
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(Valentina) Tem as mesmas dificuldades de aprendizagem. As colegas 

ajudam. (...) Ah, ela está numa fase mediana. Não está assim... saiu 

daquela estagnação que ela ficou bastante tempo. Está acompanhando. 

Está errando um pouco na escrita. A leitura está muito, muito aquém 

do terceiro ano. Mas está evoluindo, está crescendo, está se 

esforçando. Escreve errado as palavras, corrijo, ela vai lá, acerta. Mas 

ela está assim um pouco... desconcentrada. Eu acho que é natural dela 

como pessoa. Mas acho que não tem nada a ver com o acidente. Com 

a dificuldade de concentração.  

(Professor Sérgio) 

 

Ao contrário dos professores, Vilma, mãe de Valentina, afirmou que a filha começou a 

ter dificuldades na escola só depois da queimadura. 

 

(...) Aí, é depois, porque ela sabia ler e escrever. Ela começou a ler, 

ela lia tão bem na escola. Agora ela ainda ficou um ano sem ir na 

escola, aí agravou mais ainda. Mas depois do acidente. (...) Foi, é. Não 

sei, tem uma lá, não sei se é professora de reforço, ela ia muito bem na 

escola. (...) Aí essa mulher, essa médica, essa daí, ela disse que reteu o 

cérebro. No acidente, ela se apavorou, não sei o que ela arrumou lá, 

que então ela fechou. 

(Vilma, mãe de Valentina) 

 

Alguns cuidadores negaram que seus filhos tivessem dificuldade de aprendizagem, 

talvez por falta de entendimento ou por vergonha, segundo uma professora. O reforço escolar 

foi encarado por uma mãe como se a criança estivesse mais adiantada do que os alunos da 

mesma classe. “Não, foi assim... Ele estava tendo acompanhamento, ele é um pouco assim, 

adiantado” (Maria, mãe de Henrique). “Só que eu acho que a mãe, por ele ser filho único, 

você entende? Eh... coitadinha, ela... ela também tem algum problema, você deve ter notado, 

né? Então, ela assim, ela protege muito, talvez por ele, né? (Professora Ângela). 

Alguns professores disseram que as crianças utilizaram a queimadura para não fazer 

atividades. 

 

Aí tem... agora, é... um pouco de sem “vergonhice”, porque ele 

(Rodrigo) é alfabético. Ele tem... ele conhece as operações. Que é o 

básico do ensino... no primeiro grau do ensino fundamental. Então, a 

gente tentou de várias maneiras, eu na época, no ano passado, eu não 

achei assim, louvável reprovar ele, assim, sabe? Eu achei que ele 

poderia dar uma continuidade. Até então, pensei assim que deve ser 

uma consequência do que ele está passando. 

(Professora Kátia) 
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Algumas crianças não frequentavam a escola de forma assídua, ou seja, faltavam 

muito com permissão dos cuidadores. 

(...) É muito... é muito dificultoso e ele (Henrique) falta muito devido 

aos problemas de saúde que tem. Entendeu? Falta muito. Ele sempre 

assim ó, está gripadinho, é, está com problemas de... sempre de saúde, 

entendeu? Mesmo. E, às vezes, ele falta: “Ah, tia, eu faltei, porque eu 

fui ao médico” (Se refere à fala da criança), entendeu? A mãe: “Olha, 

eu deixei ele faltar, porque ele não pode tomar chuva. Porque está 

tomando remédio, sabe?” (Se refere à fala da mãe) Ele sempre está 

doente. (...) E quando ele fala: “Ô, tia, eu... eu preciso, eu vou faltar, 

porque eu vou para as Clínicas (CTQ-HCFMRP/USP)”, eu falo: “Vai 

sim, vai fazer, vai ficar bom”. Sabe? “Tudo vai dar certo”. Sabe? Aí 

ele chega, ele me explica: “Ó tia, não sarou por dentro”. Sabe? Ele me 

conta, sabe? Eu falo: “Não, mas vai sarar”. (...) É, mas ele falta muito, 

mas eu acho que nem é tanto assim, o problema, bem, das Clínicas. Eu 

acho que, coitadinha, a mãe. Ela protege muito. Eu acho que ela 

protege muito ele. Aí ele fala assim para mim: “Olha, tia! Eu faltei, 

porque eu fui na minha aula de desenho” em Ribeirão. (...) É, ele vai 

para a outra. (Risos) Entende? Acho que é duas vezes por semana que 

ele vai, entendeu? 

(Professora Ângela) 

 

Algumas professoras relataram que seus alunos avisavam quando iriam faltar ou viajar 

para tratamento das cicatrizes. Avó de Eduardo, Inês, disse que comunicava à professora 

quando precisava viajar para consultas no CTQ. 

Gabriel disse que quando precisava faltar da escola para ir aos retornos ambulatoriais, 

era difícil, mas ele não tem dificuldade com relação à matéria e ganhava pontos extras na 

matéria que perdeu. 

 

(...) Não... eu não tenho muita dificuldade. (...) Bom, na verdade, a 

matéria passa, aí eu pego a matéria que começou há pouco tempo. 

Sempre começa uma matéria quando eu chego lá. Aí eu começo 

aquela matéria, eu ganho pontos extras para não perder a matéria... 

para ficar sem ponto na matéria que eu perdi. (...) Ó, foi meio difícil, 

porque você tira mais ou menos um mês para ficar aqui no hospital. 

Perde a matéria de um mês, depois não sabe a matéria, se for alguma 

importante, você não... que auxilia (que essa matéria é pré-requisito 

para outras matérias) na outra matéria, você não vai saber muito. E 

você não vai se sair bem na matéria, isso é que é o duro. 

(Gabriel) 
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Alguns professores disseram não exigir tanto da criança com medo dela evadir, que 

era melhor ela ir à escola, mesmo não fazendo as atividades ou interagindo, do que não ir. 

Porém, nem todos os professores e profissionais de saúde concordavam. 

 

Eu tenho medo, porque a comunidade já é carente, então eu tenho para 

mim que também, ele também (...) eu tenho medo dele evadir, porque 

já falta muito, já perde ritmo de escola. Ele é um menino muito 

inteligente, mas eu tenho muito medo dele evadir. Até a oitava série a 

gente garante ele aqui. Mas depois no colegial, eu não sei se ele 

continua. Disso que eu tenho medo. 

(Professora Camila) 

 

Retornar para a mesma escola que a criança frequentava antes do acidente, associado 

ao fato de falar do acidente foi um indicador positivo, segundo os participantes. Pois a 

comunidade escolar já sabia o que tinha acontecido com a criança e, apesar de um certo 

estranhamento pela aparência quando existiam muitas cicatrizes visíveis, ainda assim eram 

melhor recebidas do que quando mudavam de escola. Quando a criança permanecia na mesma 

escola e era aprovada para o próximo ano, a maioria dos colegas de classe continuava junto. 

Os professores dessas escolas referiram ter receio de quando a criança fosse para outra escola. 

 

Mas vamos ver o ano que vem. Porque lá o (nome da escola) é uma 

escola maior, é uma escola com alguns problemas de chapas 

(políticos), foram resolvidos bastantes problemas lá. Mas, é uma, tem 

outra postura as crianças, vamos ver se. (...) Até o nono ano (...) Aqui 

é do primeiro ao sexto ano. E lá recebem crianças de outras escolas. 

Então aqui, todo mundo está acostumado com ele. Lá vai ser 

novidade. 

(Professora Kátia) 

 

As mudanças de escola foram por motivos variados, como mudança de bairro ou de 

cidade, crise financeira, escola não tinha o ano corresponde ao que a criança deveria voltar, 

não ter vaga, mas somente uma mãe referiu que mudou o filho da escola pública para 

particular por ele estar sofrendo bullying e não queria ir para escola.  

 

E o Diego sofreu bullying na escola e eu tive que mudar ele de escola. 

O Diego ficou 15 dias sem ir, porque ele não falava de escola e não 

falava o porquê. (...)E aí, eu não conseguia saber o porquê, porque ele 

não falava. Aí eu falei: “Diego, você não pode ficar sem estudar, se 

não a mãe vai presa”. Aí ele falava: “Eu vou com a mãe”. Não queria 

ir de jeito nenhum. Aí eu pus, eu mudei ele, pus ele numa escola 
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particular. Então acabou quebrando mais o vínculo deles (Diego e 

Rodrigo) ainda. Porque não dá para pagar para os dois. E o Diego 

queria ficar sem estudar. Então eu tive que mudar ele de escola. (...) 

Não tenho certeza. E na escola particular não teve esse problema. Ele 

estava com trauma de escola. Então não queria nem a particular. 

Conversei muito, tive muita paciência, mas ele não cedia e eu tive que 

bater nele. Porque ele assim, no dia que eu levei ele na escola, fiz a 

matrícula e tudo, no dia que eu levei ele na escola, ele não quis descer 

do carro e eu fiquei 40 minutos dentro do carro conversando com ele: 

“Diego, você precisa estudar, senão a mãe vai para cadeia. Não tem 

como sobreviver sem estudar, é rotina de uma criança, não tem jeito. 

A mãe está aqui, a mãe fica aqui fora, a mãe te espera”. Foram 40 

minutos e ele não descia do carro. Aí eu abri a porta do carro, dei a 

volta, fui lá abri a dele e arrastei ele para fora e joguei ele na calçada 

da escola. E eu vi que a diretora viu e fui embora. Deixei. Aí ela viu e 

foi lá, buscou ele, levou para dentro, conversou. Aí ele deu trabalho 

uma semana. Não ficava lá, chorava, doía a barriga, vomitava e depois 

ele foi acostumando e ficou. Mas deu muito trabalho para ele voltar 

para escola. Eu não perco a paciência, mas não teve jeito. É porque 

fiquei mais de um mês lutando com isso, sabe? 

(Sônia, mãe de Diego e ex-vizinha de Rodrigo) 

 

Segundo a profissional de saúde Mônica, a mudança de escola após o acidente tem a 

questão de adaptação da criança ao novo ambiente e aos novos amigos. 

Segundo os professores e profissionais de saúde, o apoio da família foi um indicador 

positivo para o retorno à escola. Os professores falaram que, mesmo após a queimadura, a 

grande maioria dos cuidadores não é presente na escola. Eles iam quando eram chamados. 

Alguns pais relataram que só foram no dia da matrícula. A equipe da escola também falou da 

dificuldade em encontrar alguns pais, por exemplo, Débora, a mãe de Rodrigo. A diretora 

explicou que existiam outros pais que trabalhavam o dia inteiro, mas que quando eles queriam 

saber do filho, iam mais tarde com a roupa do serviço, muitas vezes, suja, mas iam e que 

Débora deixava para Sônia. A professora de Henrique, Ângela, disse que a mãe dele, Maria, 

ia às reuniões, participava, mas não compreendia e o pai não participava porque trabalhava. 

Quando as crianças tinham boas notas e eram aprovadas para o próximo ano escolar, 

os cuidadores se apresentavam orgulhosos e felizes, se mostrando um indicador positivo. 

As características pessoais das crianças foram mais uma vez lembradas e eram 

utilizadas como estratégias de enfrentamento positivo. Por exemplo, se a criança falava sobre 

o assunto, interagia com as outras crianças, não se escondia. Segundo a professora de Miguel, 

ele era bem resolvido quanto à queimadura, encarava “numa boa”, “bem socializado”, 

“encarava o problema”. Segundo a professora Kátia, Rodrigo era um menino forte, conseguia 
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arrumar forças para seguir em frente, reconquistou os amigos, se fez respeitar. As professoras 

e a equipe da escola o incentivavam, elogiavam que ele estava grande. 

 

 

c) Alterações na aparência, visibilidade da cicatriz, curiosidade, preconceito e 

discriminação  

 

As alterações na aparência provocadas pelas queimaduras, a visibilidade da cicatriz e o 

uso de dispositivo, como a malha elástica compressiva, foram fatores importantes para o 

retorno à escola, pois provocaram curiosidade, discriminação e preconceito. 

Algumas pessoas não querem conviver com os sobreviventes de queimaduras e nem 

que seus filhos convivam por preconceito, ocasionando situações de constrangimento e 

discriminação. 

 

É uma vez, a mulher me pegou e foi lá no colégio e falou bem assim 

para professora “Ai, eu não acho certo deixar esse guri (menino - 

Eduardo) estudar aqui no meio das crianças”. Aí eu fui lá, reclamei e 

fizemos uma reunião. Aí eu falei “porque que não é certo? Será que 

ele não é igual às outras crianças porque ele é um queimado, não tem 

cabelinho, não tem uma mão? Mas ele é inteligente e igualzinho aos 

outros”. Aí as professoras fizeram reunião por isso também. Eu fui lá 

e reclamei. Elas fizeram reunião sobre isso, explicaram para as mães. 

Não pode ser assim. Lugar dele é. Disse que tinha uma escola 

particular para ele assim (...) 

(Inês, avó de Eduardo) 

 

A discriminação pode ocorrer dentro da família na forma de agressão verbal, como já 

relatado no início da primeira unidade de sentido, e também física. Como ocorreu com 

Eduardo, segundo a avó Inês: 

 

(...) Aí fomos no colégio. A mãe, eu. Minha sobrinha ainda! Minha 

sobrinha e ele, o filho dela, que é o priminho dele. Mas a gente vai 

fazer o quê, diz que o (primo de Eduardo) levava até faca para socar 

nele, o gurizinho, mas a mãe não sabia. (...) É o primo dele, mas é 

tudo pequeno. Com a mesma idade dele, pequenininho, acho que sete 

anos. Pegou faca querendo bater nele, batia nele, corria dele, a 

professora via, falava com ele, ele parava. Aí quando foi dia da 

reunião meu e dela, da minha sobrinha e dele, aí ele falou. Aí a 

professora falou assim ‘olha (sobrinha de Inês), seu filho corre direto 

atrás dele (Eduardo) dentro de sala, falo para ele parar, churava 

(indicando cutucar) com lápis de cá, churava com lápis de lá’. Pois é, 
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ele (Eduardo) nunca falava para mim e o guri nunca falava para mãe 

dele. Que era para a gente assinar e conversar com eles que não podia 

fazer isso né? Aí diz que ela pegou e falou pra ele, deu uma surra nele 

e falou ‘você nunca mais vai brigar com o Eduardo, você não vai 

churar (cutucar) ninguém com lápis, com caneta, nem nada’. 

(Inês, avó de Eduardo) 

Em outro episódio com a mesma criança, a avó Inês contou que o primo de Eduardo 

bateu nele na saída da escola. Depois, Eduardo pediu ajuda para outro primo segurar o primo 

que bateu nele para ele bater. A criança disse que esse episódio foi legal e que “agora ele 

(primo) ficou com medo de mim”. Inês negou que era porque o menino tivesse ficado com 

medo do neto e sim porque a mãe do menino o ensinou a respeitar Eduardo.  

Algumas crianças relataram como foi na escola e o que sofreram.  

 

(...) por causa que nós estávamos brincando, aí eu... aí eu estava lá na 

fila, aí ela começou a me xingar, ela começou a me xingar de gorda, 

de queimada, de torrada. (...) que aí eu estava... lá, na fila para 

comprar salgado, lá na cantina. Aí ela veio me xingando, aí ela veio... 

Aí ela começou a me xingar de um monte de coisa, aí eu falei assim: 

“Você não sofreu igual eu sofri!”. Aí eu comecei a chorar, aí ela me 

pediu desculpa. (...) aí eu fiquei chorando lá na fila. 

(Valentina)  

 

Gabriel disse “Foi bem difícil. (Lágrimas nos olhos - Pausa longa) Às vezes, foi... às 

vezes, uns amigos zoavam eu... Foi... (Choro)”. Segundo o discurso de Gabriel sobre a 

discriminação sofrida na escola pública, a mãe Cláudia disse não saber sobre isto, mas após a 

criança descrever sua percepção a esse respeito, ela referiu que seu filho era muito “tranquilo” 

e não se intimidava com a discriminação sofrida e os conflitos entre seus pares. 

 

Então ele (Rodrigo) já carregava um pouco de dificuldade, e aí, ele 

sofreu bullying. Ele sofreu bullying. Eles chamavam ele de monstro. 

Dentro, da sala, às vezes, porque eu tenho um, eu sou um pouco 

rígida. Então eles meio que ficavam um pouco cismados comigo. Mas 

ele voltava do intervalo chorando. Eu falava: “Que foi, Rodrigo?” Ele 

falava: “Ai, eles estão me chamando de monstro!” E aí é... teve uma 

fase que estava frio, ele vinha com... sabe quando o motoqueiro coloca 

e só fica aquela coisinha do rosto assim? Então, ele tentava se 

esconder, no boné. (...) Ele queria meio que esconder. E aí quando ele 

ia embora também, lá no portão, a turma saia correndo e gritava e 

chamava ele de monstro e não sei o que. Nossa, ele ficava nervoso, 

então, até então no começo, quando ele teve o acidente, ele estava um 

pouco melhor, não estava meio revoltado nada. 

(Professora Kátia) 

 



5 Resultados e Discussão  173 
 

Sandra disse nunca ter sentido que “ele (Miguel) chegou em casa chateado, de alguma 

criança ter xingado ele ou algo parecido”. Esse tipo de reclamação, ela nunca teve dele e nem 

que ficaram tirando sarro por causa da queimadura na escola. Discurso reforçado pela 

professora. 

Ele assim, às vezes, vai dividir para jogar alguma coisa, eles escolhem 

ele. Que às vezes eu deixo. “Gente, vamos lá, vamos dividir a 

turminha” (Se refere à fala dela para as crianças). Deixo um ou outro 

escolher. Faço o sistema assim, ele sempre é escolhido, ele não tem 

problema não. (...) Não, relacionado a isso não. Às vezes, eles brigam 

da idade mesmo, mas relacionado à queimadura, a bullying, essas 

coisas, ele não sofreu não. Tranquilo. 

(Professora Gisele) 

 

Somente uma criança, Diego, usou a palavra bullying para descrever o que aconteceu 

com ele na escola. A linguagem da criança em falar que sofreu bullying era porque já havia 

sido trabalhado o tópico na escola e nas sessões com psicólogo. 

 

(...) Escola eu fiquei um bom tempo sem ir para escola, aí depois eu 

fui de novo. (...) Porque a queimadura que estava difícil de sair as 

cascas. Aí quando saiu tudo, eu fui para escola. (...) Sentia, é... lá na 

escola que eu estudava era muito bullying, me chamavam de 

churrasco. (...) Eu não brigava, mas eu ficava magoado. 

(Diego, amigo de Rodrigo) 

 

Além das cicatrizes das queimaduras, a malha elástica compressiva apareceu como 

fator de discriminação no discurso das crianças que a utilizaram, principalmente na face... 

 

Só que ele (Henrique) falou que na escola ele não usa (a malha 

elástica compressiva na face), porque os colegas dele dão muita 

risada. Fica gozando. Eles falam: “Ah, você fica feio com essa 

máscara que você está usando”. “Mas foi o médico que mandou, né?” 

(se referindo à fala de Henrique para os colegas). Então, eu conversei 

com a professora dele, porque a professora dele é bem assim, ela é 

meio esquisitona. Quando a gente conversa, ela é meio bruta... para 

ver se ela conversava com os colegas dele, mas ela não falou nada. 

Mas ele usa, agora ele usa em casa, para dormir, na hora que a gente 

chega, eu já coloco. 

(Maria, mãe de Henrique) 

 

(...) Aí meus colegas começaram a falar que era mentira, começaram a 

xin... a brigar com meus amigos. (...) Falam para mim que (a malha 

elástica de compressão)  é porcaria. (...) Eles falam para mim que é 

porcaria a malha. (...) Porque... porque, eles falam para mim que já 
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usaram e é muito ruim. Eles já falaram para mim. (Pesquisadora 

questiona se as crianças que falaram isso já queimaram e se a criança 

acreditava que eles tinham usado a malha elástica) Não. (Pesquisadora 

questiona o que a criança faz quando as outras crianças falam isso) 

Ficou quieto. No canto. 

(Henrique) 

A profissional de saúde Tatiana falou sobre a malha elástica compressiva “ é 

desconfortável, apertada, quente, ela ainda desfigura a pessoa”. Afirmou que por conta do 

estigma social, ela e a equipe não eram tão rígidas quanto ao uso da malha quando as crianças 

estão em fase escolar.  

 

(...) As histórias que eles referem, os apelidos maldosos, os olhares 

críticos, a discriminação mesmo, medo de tocar, desfigura mesmo. 

Então, eu entendo essa dificuldade. Tanto que a gente tem cedido em 

relação a isso. (...) Tá, eu estou, eu era um pouco mais rígida, “Tem 

que usar, tem que usar, é necessário” (referindo se às suas próprias 

falas em momentos passados). Que é necessário. Só que, dependendo 

do perfil da criança, se não está na idade, indo na escola. A gente faz 

isso, “Tem que usar” e orienta muito a mãe. Mas quando eles vão 

(para escola), eu já cedi várias vezes. Eles pedem: “tia, por favor, na 

escola eu não quero usar”. Falei: “ Está bom bem, então não usa na 

escola, mas chegou em casa, a primeira coisa que você vai fazer é 

colocar a malha”. (...) Quando você percebe esse perfil todo, que 

começa, que está fazendo faz mal para a criança, ela prefere ir sem a 

malha. Porque, às vezes, é em uma área um pouquinho mais 

escondida. Com certeza a gente faz uma adaptação de conduta. Mas 

têm crianças que nem vão na escola por conta disso. Aí não tem jeito, 

então já não está indo na escola. Tem toda a condição de ir, então vai 

usar 23 horas por dia, vamos fazer o tratamento direitinho. 

(Profissional de saúde Tatiana) 

 

Como profissional, Tatiana usava os pontos positivos do uso da malha para convencer 

os pacientes a aderirem a este tratamento. 

 

E a gente tenta puxar os lados positivos, então assim, não vai 

manchar, a pele vai ficar lisinha, a coceira vai diminuir. É, quanto 

mais tempo você usar agora, menos tempo e menos tempo e meses vai 

usar. Então, em vez de usar dois anos, um ano e meio, vai usar um ano 

só. É, minimiza mancha, tal. É o que a gente fala bastante, é isso, né? 

Que protege a pele, né? Então, principalmente membros superiores 

também, né? Às vezes, você dá uma batidinha, faz uma bolha, faz um 

arranhão. A malha protege mesmo. Então a gente então a gente tenta, 

fazer, trabalhar assim.    

(Profissional de saúde Tatiana) 
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Todas as crianças que utilizaram a malha elástica compressiva na escola disseram que 

nunca mais queriam usar. O calor foi uma reclamação recorrente em todas as falas. Pedro 

ficou sem ir à escola quando tinha que usar a malha elástica na face e chorava que não queria 

ir porque sentia muita vergonha, segundo o pai Fernando. Maria, mãe de Henrique, disse que 

ele não usava a malha elástica compressiva na face na escola, pois os colegas davam muita 

risada e que ele parecia um palhaço. A mãe ficou chateada porque poderia acontecer com o 

filho de qualquer um e que algumas crianças entendem, outras não. Os próprios familiares 

disseram que não achavam o uso da malha normal. “Então, por exemplo, a malha. A malha 

não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Dependendo aonde foi a queimadura, a 

pessoa fica esquisita mesmo. Vamos botar assim. Fica feio. Fica... diferente”. (Cláudia, mãe 

de Gabriel). 

Muitas vezes os profissionais de saúde não pensaram o quanto o tratamento das 

cicatrizes das queimaduras podem contribuir para piorar o sofrimento dos pacientes que já 

sofrem preconceito e discriminação todos os dias. Durante a pesquisa, interferi quando a 

equipe médica quis realizar cirurgia para inserção de um expansor de tecido no braço de 

Rodrigo durante o período escolar. Expliquei que Rodrigo sofreu bullying pelas cicatrizes e 

que o uso do expansor de tecido (que vai aumentando com o passar do tempo com a infusão 

de soro fisiológico ou outra solução) poderia aumentar ainda mais o bullying sobre ele. 

Solicitei se este tratamento poderia ser feito no período de férias escolares e a equipe 

concordou. Foi nítido que a equipe não pensava fora do cuidado hospitalar e o quanto isso 

poderia prejudicar ainda mais a autoestima de Rodrigo e de qualquer outra criança. Outras 

crianças tinham pavor só de falar em colocar o expansor de tecido e terem que ir para a 

escola. Falavam que já tinham visto na unidade. 

Fernando, pai de Pedro, parecia sentir vergonha em falar sobre alguns assuntos, como 

por exemplo, que a filha precisou colocar expansores de pele próximo à região das mamas e 

uma estava maior que a outra e os meninos na escola fazem brincadeiras com ela a respeito 

disso. Ao me relatarem sobre isso, Fernando e Pedro riram e abaixaram a cabeça. 

Alguns professores demonstraram desconhecimento e preconceito em relação à malha 

elástica compressiva “(...) mas ele (Rodrigo) já veio com essa coisa”. (Professora Kátia) 

Alguns professores negaram que as crianças sofreram preconceito, discriminação ou 

bullying na escola. “Não tenho observado nenhuma brincadeira de mau gosto ou contato 

físico mesmo. Mas se eu ficar sabendo eu te dou um toque”. (Professor Sérgio). A professora 

Kária de Rodrigo disse que ele sofreu muito bullying e a diretora se mostrou surpresa. 
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Porém, as crianças disseram que falaram para os professores e diretores o que as 

outras crianças falaram para elas. “Falava com as professoras e a diretora, mas não 

adiantava” (Diego, amigo de Rodrigo). Henrique disse que a professora tinha dó dele, mas 

não falava nada para os outros alunos. 

Os professores que assumiram que as crianças foram vítimas de situações 

constrangedoras, de discriminação, preconceito e bullying, disseram que, às vezes, chamavam 

o(s) aluno(s) que praticou(aram) para conversar, diziam que iam tomar outras providências e 

falavam com a sala. Demonstrando que não era uma prática habitual da escola. 

Relacionado com a temática do preconceito, discriminação e bullying, um membro da 

comunidade escolar disse “(...) bullying é normal. Toda criança pratica bullying”. 

Apresentando uma visão equivocada sobre o que significa bullying. 

Quando os cuidadores tomavam conhecimento do que acontecia, alguns deles foram 

até a escola conversar com os professores. 

 

Na escola é ruim, porque as crianças falam, chamam ele de “careca”, 

“queimadinho”, ele pega e fala para professora, ‘Professora, tão me 

chamando de queimadinho, tocózinho’. Tocózinho é queimadinho. Aí 

eu não gosto também. Aí eu peguei só a professora e falei ‘Olha aqui, 

pelo amor de Deus, fala para todos os alunos, eu sei que são crianças, 

mas você é a professora, fala para eles não ficarem chamando ele de 

careca, de tocózinho, de queimadinho. 

(Inês, avó de Eduardo) 

 

As atitudes protetoras dos cuidadores aparecem aqui de uma forma mais efetiva, por 

exemplo, Juliana, mãe de Felipe, disse que a filha (irmã de Felipe) sofreu bullying na escola e 

a reação dela foi brigar com a mãe da criança agressora. Andreia, mãe de Artur que uma 

menina riu dele e ela (Andreia) queria brigar com a menina. A professora Camila disse que 

ele estava em uma situação de exposição que quando ele via alguém rindo, automaticamente, 

achava que era dele. 

 

Parece que a gente tem que estar resolvendo algumas questões que 

não são nossas. É da mãe. Se a mãe sabe disso, a mãe que tem que sair 

na defesa, a mãe tem que informar a escola. A mãe tem que.. Eu 

entendo, “Olha, meu filho está sentindo assim, eu vim aqui saber o 

que está acontecendo” (Simulando a fala da mãe). 

(Profissional de saúde Silvia) 

 

Avó de Eduardo, Inês, disse “(...) problema tem (discriminação) e não melhorou 

depois da gente ir na escola reclamar, mas os colegas têm que acostumar com Eduardo e 
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crescerem com ele assim como ele é”. Cláudia, mãe de Gabriel, apresentou discurso 

semelhante, dizendo que o retorno escolar foi acompanhado de discriminação, pois por mais 

que os pais conversem, os professores conversem, a discriminação persiste devido à falta de 

informação da população. 

Vários participantes disseram que olharam nas cicatrizes, viravam para olhar, “o olho 

puxa essas coisas” (Professora Kátia). A diretora disse que tentava evitar olhar para Rodrigo 

quando ele entrava na sala, porque achava que ele ficaria constrangido. 

Segundo Sandra, Miguel brincava sem camisa e falava sobre o assunto sem problemas. 

Ela não ficava pedindo para ele colocar camisa para não deixá-lo com vergonha. Disse que as 

crianças tinham curiosidade e os adultos eram piores, maldosos. Segundo a professora Renata, 

as crianças encaravam a queimadura como algo mais comum. 

O professor Sérgio disse que quando Valentina retornou, ela chamou atenção das 

crianças devido às cicatrizes. As crianças queriam encostar nela, ficaram curiosas, mas depois 

se acostumaram. 

Depois dos olhares, os apelidos foram o tipo de discriminação mais frequente sofrida 

pelas crianças na escola. No primeiro momento, as crianças e os familiares disseram que as 

crianças não sofreram preconceito ou discriminação, “não tiveram problema”, porém, com o 

passar da entrevista e da pesquisa, todos relataram algum tipo de preconceito sofrido dentro do 

ambiente escolar. 

Os apelidos referidos pelas crianças e seus cuidadores foram “queimado”, 

“queimadinho(a)”, “tostadinho”, “torradinha”, “churrasco”, “monstrinho”, “careca”, 

“tocozinho” e “linguiça assada”. 

As características pessoais mais uma vez foram importantes na maneira de lidar com os 

apelidos. No início, algumas crianças brigavam e batiam, porém, com o passar do tempo, 

começaram a enfrentar de outra maneira, ignorando os comentários, ou respondendo. “(...) Mas 

(Rodrigo) ficava muito nervoso, sabe? No intervalo, ele vinha chorando. Queria pegar, 

queria... ele queria (bater)”. (Professora Kátia). Algumas crianças disseram que não faziam 

nada, deixavam a pessoa falar. 

 

Bom, de vez em quando, têm uns que zoam, mas (...) Eu não arranjo... 

Zoa, é...”E aí, tostadinho?” (Se referindo a como foi chamado) E aí? 

Aí eu fico assim... eu deixo de boa, eu num... não reajo nada não. (...) 

Ó eu sou... eu não sou aqueles caras de “Vou te bater, vou te bater, 

vou te bater” não sou esses caras. Simples... deixo passar. Só isso. (...) 

É, incomoda um pouco. Mas não pesa na consciência. (...) (na 

primeira vez que aconteceu) Ah me enfezei (ficar bravo) um pouco, 
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mas depois... (...) Não, nunca (precisou da mãe intervir ou ir à escola). 

Bom... Pedir, eu nunca... nunca... só brinquei, nós zoava. Eu nunca... 

fiquei de cabeça quente com esses caras que ficavam zoando. 

(Gabriel) 

 

Durante um encontro informal, Valentina contou que bateu em um menino na porta da 

escola que ficou chamando-a_ de “queimada”. Sônia disse que Rodrigo “(...) já enfia a mão 

na cara e já está tudo resolvido”, se alguém falar algo, mas que o Diego, filho dela, não. Ele 

chorava escondido. As professoras disseram que normalmente os alunos já esbarravam uns 

nos outros e se xingavam, e sabiam que o que mais afetaria Rodrigo era falar da queimadura.  

Apesar de os cuidadores acreditarem que se os filhos sofressem algum tipo de 

preconceito ou discriminação na escola, as crianças falariam para eles, não foi o que 

aconteceu. A maioria das crianças não contava para os familiares que sofria preconceito e 

discriminação por medo. Em alguns casos, a criança contou para um primo ou prima com 

idade próxima a dela e esta criança contou para os pais ou cuidadores. Este fato pode ter 

relação com os discursos de que quando as crianças contaram na escola o que sofreram, nada 

foi feito. 

Algumas crianças ficaram revoltadas com a modificação da aparência e se retraíram 

emocionalmente, segundo profissionais de saúde e professores.  

 

Mas eu vejo ele (Artur) muito quieto, eu não sei se ele ficou, sabe, 

uma pessoa quando ele se fecha para o mundo. Ele ficou, chocado 

porque deformou o corpo dele. Se ele se sentiu envergonhado, de se 

expressar. Então acho mais nesse sentido dele. Porque ele não fala 

com ninguém da sala. 

(Professora Carolina) 

 

Em contato telefônico, o pai de Gustavo falou que o filho apresentava muitos 

queloides, inclusive na face, e, por vezes, viu o filho se olhando no espelho, colocando a mão 

e aparentando estar triste. 

As crianças que apresentavam cicatriz em locais que podiam ser ocultados, como por 

exemplo, Isabela e Lucas, apresentaram menos dificuldades de interação com os colegas. Já 

crianças com cicatrizes visíveis, enfrentaram muitas dificuldades, pois as pessoas olhavam 

muito e tinham curiosidade, por exemplo, Eduardo apresenta alopecia e ausência de membro 

superior e a cicatriz da queimadura de Gabriel era localizada na região cervical anterior do 

corpo. A profissional de saúde Aline me questionou como eu encararia o espelho e os meus 



5 Resultados e Discussão  179 
 

colegas com uma queimadura facial tão extensa “Como você lidaria com a curiosidade e a 

falação”. 

O uso de roupas para ocultar as cicatrizes foi relatado pela maioria dos familiares. As 

crianças não falavam diretamente isso, falavam que tinham vergonha e que era para proteger 

do sol. Segundo as professoras, Rodrigo usava blusa de mangas longas, capuz e boné para se 

esconder. Após um episódio na escola, no qual membros da comunidade escolar disseram que 

Lucas se queimou porque “estava fazendo arte”, ele ficou bravo, respondeu “(...) tacaram 

fogo em mim” e não queria usar mais camisetas de manga curta para evitar curiosidade, 

segundo a avó Tereza. Pedro disse que sentia vergonha de mostrar os braços porque alguém 

disse algo para ele no primeiro dia de aula (ele não quis dizer o que) e por isso só usava blusa 

de manga comprida. O pai de Pedro, Fernando, foi chamado pela professora para ele não 

deixar mais Pedro usar camisetas de mangas compridas, pois estava muito calor, o menino 

suava e podia passar mal. Porém, Fernando disse que mesmo após mais de quatro anos do 

acidente, Pedro tinha atitudes de tentar ocultar as cicatrizes “Mandou fazer blusa da escola de 

manga comprida”. Vilma falou que Valentina não ligava para as cicatrizes, não ocultava com 

roupas, pelo contrário, ela mostrava a cicatriz. 

Segundo alguns participantes, estava tudo bem quando a cicatriz estava oculta (por 

roupa ou pela malha elástica compressiva), mas havia certa tensão na descoberta da cicatriz. 

A visibilidade e a extensão da queimadura foram fatores importantes para volta à 

escola. Somente a professora Ângela disse que o fato da queimadura de Henrique ser na face 

não influenciava. “Ele não é complexado”. As famílias mais religiosas agradeciam a Deus por 

não terem ficado com cicatrizes. 

 

(...) Graças a Deus, não tem marca nenhuma, não tem sequela 

nenhuma. A única coisa que tem, são essas manchas no pé, que não 

fazem a menor diferença. Pelo menos, não para mim e acho que para 

ele também não. (...) Acho que não é uma coisa que venha a tirar 

nossa paz, entendeu? 

(Paula, mãe de David) 

 

Com relação à modificação da aparência, visibilidade e relacionamentos futuros, os 

familiares pareciam mais preocupados do que as crianças. Segundo o pai André, Lucas disse 

para ele que gostava de três meninas na escola, pediu para namorar uma, ela disse não, depois 

pediu para namorar a outra e ela também disse não. André questionou “Você não tem medo de 

levar um fora (ser rejeitado)?”, Lucas respondeu “Não, pai, eu não ligo. Tem problema não, 
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eu arrumo outra”. André disse “(...) (Lucas) não sabe, ele não entende”, mas acreditava que 

as meninas não quiseram namorar Lucas por causa do braço dele.  

 

 

Mas sabe o que eu acredito? Ele (Rodrigo) está vaidoso, sabe? Vem 

com as roupinhas bacanas. Ele vem com o bonezinho da moda. Sabe? 

De vez em quando ele joga de ladinho? Então o que ele está fazendo? 

Ele está, sabe? Ele está querendo se incluir. (...) Ele está tentando ficar 

incluído no meio. Então eu percebo isso nele. Então toda vez que eu 

bato o olho nele, eu dou uma batitinha (tapa nas costas de Rodrigo 

como forma de incentivo), que eu ainda percebo que está altinho, que 

ele cresceu, desenvolveu, ele está vaidoso. Então tem toda uma série 

de coisas que eu acredito que ele sabe que ele vai passar. Porque, de 

certa forma, ele já está passando. Porque ó, ele está com quanto? Ele 

está no nono. 13. Já está desenvolvendo sexualmente, provavelmente, 

já se masturba. Não. Mas é, ele deve fazer, pelo fato de ele ser um 

menino educado, ele, ele tem inteligência, esperteza para isso, ele vai 

envolver (as meninas), no ser amigo. “Faz isso para mim, Rodrigo?” 

(Referindo-se à suposta fala de uma menina), “Faço”.  Então ele 

deve... 

(Professora Kátia) 

 

Grande parte das crianças e familiares via nas cirurgias plásticas reparadoras uma 

forma de modificar a aparência para melhor aceitação dos colegas. Henrique disse que ele 

precisava fazer outra cirurgia (raspagem) para melhorar a cicatriz e os colegas não o 

criticarem mais. 

Alguns cuidadores perguntavam quando a cicatriz iria sumir e a pele ia voltar ao que 

era, mesmo sendo explicado pelos profissionais de saúde que as marcas nunca iriam sumir 

nem com todas as plásticas. A marca lembra o acidente e a culpa que sentem. Apresentavam 

expectativa diferente da realidade. Durante consulta ambulatorial e encontro informal, Sônia 

apresentou perguntas recorrentes sobre quando Rodrigo iria fazer cirurgia plástica no rosto e 

“sumir com as cicatrizes”. Respondi que iriam esperá-lo crescer mais um pouco para fazer 

outras cirurgias, mas que mesmo se fizessem, a pele nunca mais seria a mesma. 

Existiram discursos sobre a cor da pele, por exemplo, a professora Kátia disse que 

quando alguém de pele branca se queima, fica profundo, mas que a dele que é moreno, chama 

mais atenção. A minha cor de pele e cabelo sempre era notada pelos participantes, por 

exemplo, durante minha presença no ambulatório, mãe de criança internada disse que o pai do 

filho era “grandão e branco” como eu. Lucas disse que a menina que ele gostava era como eu. 
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Eu não entendi e questionei, que nem eu como. Ele me olhou, passou a mão (esfregou) no 

meu braço e disse: “ela é que nem você, tia”, indicando a minha cor de pele (branca). 

 

5.4. APRESENTAÇÃO DOS SIGNIFICADOS 

 

A partir das unidades de sentido, da interpretação do pesquisador e da discussão com a 

literatura, construímos o núcleo temático “O olho puxa essas coisas. A gente olha mesmo”: 

enxergando o outro como diferente. Ele representa os significados do processo de reinserção 

escolar atribuídos por crianças sobreviventes de queimaduras, familiares, profissionais de saúde 

e professores, e foram explicados por meio dos conceitos antropológicos de estigma, identidade 

e corporeidade.  

 

5.4.1. Núcleo temático: “O olho puxa essas coisas. A gente olha mesmo”: enxergando o 

outro como diferente  

 

É frequentemente apresentado que as queimaduras acometem as pessoas de diferentes 

contextos sociais de forma aleatória, porém, como já apresentado no primeiro capítulo deste 

trabalho, fatores sociais, como baixa renda, minorias raciais, gênero, idade e status 

psicológico podem colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade social (DYSTER-AAS; 

KILDAL; WILLEBRAND, 2007). Neste estudo, o contexto sociocultural é, em sua maioria, 

composto por meninos afrodescendentes, provenientes de camadas populares e com 

cicatrizes, procurando “seu lugar ao sol”, tentando mostrar que são mais que sua aparência, 

que têm um lugar na sociedade, apesar da estigmatização e discriminação a que são 

frequentemente submetidos.  

Qualquer que seja o contexto social, os sobreviventes de queimaduras podem enfrentar 

alguns desafios psicológicos, como frustração pelo lento processo de recuperação, depressão, 

estresse pós-traumático, conflitos familiares, principalmente se já existia algum problema pré-

existente (GONÇALVES et al., 2011; LAPORTE; LEONARDI, 2010), começar a perceber as 

dificuldades sociais de lidar em com as cicatrizes, lidar com a perda da aparência anterior à 

queimadura, se adaptar e aceitar a nova aparência corporal pós-queimadura e se adaptar 

socialmente a ser visto como diferente (LAPORTE; LEONARDI, 2010; OLIVEIRA; 

LEONARDI, 2012). Dependendo da gravidade da queimadura, a criança pode sofrer com 

dificuldade de crescimento ósseo, perdas de função e prejuízo psíquico (VARELA et al., 

2009). Com o passar do tempo, a maioria dos pacientes parece se adaptar à nova condição, 
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mas há, muitas vezes, um grande custo social e emocional, e uma minoria não consegue 

transpor as dificuldades e pode permanecer marginalizado. 

A reabilitação e a reintegração na sociedade de sobreviventes de queimaduras podem 

levar vários anos. É necessário lembrar que a cura não é um processo linear, tem muitas idas e 

vindas, e a reabilitação de uma queimadura é particularmente desafiadora (GONÇALVES et 

al., 2011; LAPORTE; LEONARDI, 2010). Aqueles que sofreram queimaduras graves (como, 

por exemplo, os participantes deste estudo, Artur e Gustavo) necessitarão de múltiplas 

cirurgias reconstrutivas, terapia ocupacional e fisioterapia. 

As cicatrizes e sequelas de queimaduras afetam as pessoas de várias formas, mas a 

aparência atual de uma cicatriz não determina a quantidade de sofrimento que a pessoa foi 

exposta desde o acidente. Durante a internação, a criança convive com diferentes separações, 

como a separação física dos pais e do seu ambiente familiar e a física e afetiva dos amigos 

(MENESES, 2007). Ela convive, também, com a separação de sua aparência/imagem anterior 

ao acidente. Enquanto permanece no hospital, todos parecem iguais, pois sofreram 

queimaduras, usam as mesmas roupas e a maioria está com a cabeça raspada. Os profissionais 

de saúde vestem roupas parecidas e têm seus cabelos cobertos pelas toucas, mas ali mesmo 

dentro do CTQ as crianças e seus cuidadores já começam a perceber quem têm mais cicatrizes. 

Como mostrado em nosso estudo, todos os participantes utilizaram a criança que teve 

maior porcentagem de SCQ (Artur) como exemplo de que poderiam ter ficado pior. “Aqui 

dentro é troca de experiências todos os dias. Cada dia, cada momento, a gente fica sabendo 

de outras histórias. Quando a gente acha que a nossa história é pior, a do vizinho é pior 

ainda” (Carla, mãe de Isabela). Os cuidadores começam ali a "prever" o que pode acontecer 

após receberem alta e durante a vida da criança. Os próprios profissionais de saúde falaram 

sobre o que essas crianças iriam enfrentar na “rua”. Estudo com pacientes adultos 

sobreviventes de queimaduras mostrou que quando o indivíduo percebia que havia outro 

paciente em situação pior que a dele no CTQ, ele via suas próprias cicatrizes como sendo 

menores do que pensava anteriormente e agia de forma compensatória (BOTELHO, 2012). 

Quando as crianças vão para casa, os familiares legitimam por meio da exposição de 

suas ideias ou suas ações que elas são diferentes, não são a mesma criança, e depois, na 

escola, os colegas e professores também reforçam tais aspectos. Os cuidadores e professores 

apresentaram um movimento em falarem que, apesar da modificação da aparência, elas são as 

mesmas crianças, são normais, mas eles mesmos não pensam dessa forma. Os cuidadores 

dizem que o filho “mudou o comportamento”, “ficou feio”, “torto”, e que gostariam de “sumir 

com as cicatrizes”. 
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O processo de socialização promove, muitas vezes, atitudes de preconceito (OMOTE, 

2006). Quando ocorre o encontro entre indivíduos, o organismo aciona mecanismos de defesa 

para combater o que se constitui como ameaça e o preconceito pode ser entendido como a 

materialização deste efeito (SILVA, 2006). Não existe uma conceituação universal de 

preconceito, pois ele apresenta características que os definem que são constantes e variáveis, 

apesar de considerado de domínio individual (CROCHIK, 1997). O preconceituoso tem medo 

do diferente, do desconhecido, e assim afasta a outra pessoa para manter sua saúde psíquica 

(SILVA, 2006). 

Aquele que apresenta alguma deficiência é visto como frágil e a sociedade não o 

aceita, pois cultua o corpo perfeito e útil e porque ele remete à inferioridade e ninguém quer 

se sentir inferior socialmente, mas sim completos. O estigma proporciona esta identificação e 

os ditos normais não sabem como lidar com as pessoas com deficiência. Assim, o indivíduo é 

rotulado pela sua deficiência e o relacionamento passa a ser com esta última e não com o 

indivíduo. Os comportamentos do indivíduo são vistos como uma representação de 

determinada diferença (SILVA, 2006), como é o caso dos pacientes sobreviventes de 

queimaduras rotulados de “o queimado”. A criança precisou se afastar da escola devido ao 

acidente e, ao retornar para a mesma escola ou mudar, é reconhecida pelos pares como “a 

queimada”.  

Precisamos contextualizar estigma no tempo e no espaço, ou seja, desde quando o 

termo surgiu até a atualidade. Historicamente, a palavra estigma surgiu na Grécia como nome 

dado à marca recebida pelos escravos para indicar propriedade, pelos criminosos ou traidores, 

pessoas que tinham moral duvidosa, eram poluídas e deviam ser evitadas. Stig em grego é 

semelhante a picar, furar em português (GOFFMAN, 1988). Na Era Cristã, o termo estigma 

era usado de duas formas diferentes, uma, referente aos sinais corporais de graça divina, e a 

outra, aos sinais corporais indicativos de distúrbio físico em alusão médica à primeira forma 

(GOFFMAN, 1988). 

Na Era Moderna até meados de 1950, o termo voltou a ser utilizado próximo ao seu 

sentido inicial, mas com ênfase na desgraça do que na evidência corporal. Não havia uma 

definição do conceito e nem suas formas estruturais. Goffman em seu livro clássico “Estigma: 

notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada”, de 1963, apresentou algumas 

afirmações sobre o conceito de estigma (GOFFMAN, 1988) que são muito utilizadas até hoje.  

A sociedade determina por meio de categorizações quais atributos são comuns e 

normais para os indivíduos pertencentes àquele grupo sem que atenção ou reflexão especial 

lhe seja dada. Porém, quando uma pessoa estranha é apresentada, os membros do grupo 
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observam alguns aspectos, como “ocupação”, que preveem sua categoria e sua “identidade 

social”. Assim, estigma se referia a um atributo imensamente depreciativo, mas precisa-se 

entender que o importante são as relações dos indivíduos e não somente os atributos, pois o 

que estigmatiza um, pode conferir normalidade a outro. Estigma era uma relação entre 

atributo e estereótipo, até Goffman propor uma modificação deste conceito. Segundo ele, 

existiam três diferentes tipos de estigma: primeiro, o relacionado às deformidades físicas; 

segundo, às culpas de caráter individual inferidas através de relatos conhecidos de vícios e 

homossexualismo, por exemplo; terceiro, aos estigmas de raças, religião e nação que 

poderiam contaminar todos os membros familiares (GOFFMAN, 1988). 

Aqueles que se sentem confortáveis e aceitos socialmente, muitas vezes, cometem 

vários tipos de discriminação com uma pessoa com um estigma. Muitas vezes, diminuem suas 

chances de vida e usam termos específicos como aleijado (GOFFMAN, 1988) e, no caso deste 

estudo, queimado e todos os outros apelidos que as crianças ouviram como formas de lembrar 

sua condição. 

Alguns estigmatizados podem ver o sofrimento vivido como bênção e ensinamento 

(GOFFMAN, 1988), como é o caso de alguns pais que dizem que a queimadura foi 

“livramento de Deus” ou que fez verem a vida de forma diferente. Por outro lado, como a 

pessoa com estigma se isola, ela não tem um intercâmbio com o ambiente social e pode ficar 

desconfiada, ansiosa, deprimida e agressiva (GOFFMAN, 1988). Essas características 

preenchem o perfil de Artur, participante de nosso estudo, criança chamada de mal-humorada 

entre outros adjetivos negativos pelos profissionais de saúde, participantes e professores. 

O estigmatizado se sente em “exibição” quando em ambientes com os normais e não 

sabe o que as pessoas pensam dele de verdade (GOFFMAN, 1988) e quando alguém ri, pode 

não estar rindo da pessoa e sim para a pessoa ou com outra pessoa. O discurso da professora 

Carolina acerca de uma menina que Artur disse ter rido dele (participantes desse estudo) 

retrata esse aspecto: a menina negou e não sabemos o que realmente aconteceu, mas a 

professora afirmou que foi “coisa da cabeça dele”. 

O estigma é considerado um processo social vivido ou antecipado marcado pela 

rejeição, exclusão, culpa ou desvalorização de um indivíduo com problema permanente de 

saúde ou relacionado à saúde por parte de um grupo de pessoas (SCAMBLER, 2009). À 

medida que as interações sociais são estabelecidas, são empregados valores às pessoas 

(NATIONS; LIRA; CATRIB, 2009). Atualmente, a palavra estigma denota desaprovação 

(SCRAMBLE, 2009). 
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Alguns comportamentos indicam estigmatização interpessoal: encarar (olhar 

fixamente), apontar, respostas assustadas, ignorar, evitar, comportamentos confusos, 

xingamentos, perguntas invasivas, provocação, bullying e discriminação. Todos esses 

comportamentos apareceram neste estudo. O bullying é um dos comportamentos de 

estigmatização, por isto, neste estudo falamos em estigma, pois é mais amplo e, somente em 

alguns momentos específicos, falamos em bullying na escola.  

Uma frase forte e marcante escrita em um trabalho sobre estigma e experiência moral 

em pacientes com hanseníase define o que uma pessoa sofre por “não ser perfeito”; “Sofrer 

um estigma – a praga da modernidade - é ter uma espécie de ‘hanseníase social’, é ser 

aleijado por perder o potencial humano” (NATIONS; LIRA; CATRIB, 2009, p.1222). Nada 

mais é do que dizer que a pessoa não serve, não se adequa e não faz parte daquele contexto 

sociocultural. 

Em outro estudo, participantes adultos só consideraram que sofreram discriminação ou 

se sentiram estigmatizados quando os olhares e comentários foram provenientes de outras 

pessoas fora do seu convívio próximo (BOTELHO, 2012). Este fato é totalmente diferente do 

apresentado nesta investigação, na qual as crianças e seus cuidadores perceberam os olhares e 

o preconceito dentro de suas próprias famílias. 

Como estratégia para diminuição do estigma, algumas patologias tiveram, têm e terão 

seus nomes alterados, ou mesmo, a forma de denominar o indivíduo com alguma questão de 

saúde, como por exemplo, sobrevivente de queimadura e não pessoa queimada ou com 

queimaduras. Esse aspecto mereceria uma análise de conceito sobre o tema. 

O estigma e o desvio são construções sociais que implicam na exclusão de pessoas 

(OMOTE, 2004). Ressaltamos a diferença de estigma e desvio, segundo Scambler e Paoli 

(2008). O estigma é uma deficiência ontológica que gera vergonha e a discriminação ocorre 

pelo fato de “ser imperfeito” perante aos outros. O desvio é uma deficiência moral que tem 

relação de culpa e a discriminação ocorre pelo “comportamento imoral” do indivíduo frente 

aos outros (SCAMBLER; PAOLI, 2008). Portanto, neste estudo, falamos sobre estigma, pois 

apresentamos a discriminação acerca da aparência imperfeita destas crianças no processo de 

reinserção escolar. 

Quase tudo que faz referência à diferença, como o que se afasta do desejado, do 

proporcional, do bonito, do hábil e do perfeito, provoca domínio da emoção sobre a razão 

(FILHO et al., 2009). Os recursos pessoais da criança, o seu novo senso de si, ou seja, sua 

capacidade em lidar com as mudanças na aparência, como o uso da malha elástica de 

tratamento, aparelhos de reabilitação e as próprias cicatrizes, pode ser influenciada pelas 
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reações de outras pessoas à sua nova aparência (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). 

Tais reações são dependentes dos significados atribuídos pela população, relacionados 

inclusive ao poder de definir quem é incluído e quem é excluído (SILVA, 2012). Portanto, 

podemos dizer que a cultura molda a identidade da criança queimada ao dar sentido à 

experiência e por tornar possível escolher, entre as várias identidades possíveis, deixando a 

criança constrangida, não apenas pela gama de possibilidades que a cultura oferece e pela 

variedade de representações simbólicas, mas também, pelas relações sociais.  

Além disso, a mudança de classe social altera a identidade (SILVA, 2012), como no 

caso em que a criança se comporta com naturalidade com a malha elástica em um ambiente, 

entretanto, no ambiente escolar fica desconfortável e evita tal ambiente. Assim, a identidade 

desta criança também é reconstruída no ambiente escolar. Ao notar que não atende aos 

padrões legitimados socialmente, familiares e, às vezes, a própria criança postergam o retorno 

à escola. Outro exemplo é o de uma criança que retornou para a mesma escola que estudava 

anteriormente à queimadura e não sofreu discriminação, exatamente pelas reações dos 

colegas. Segundo a mãe, eles compreenderam o que aconteceu com a criança e também a 

conheceram antes do episódio da queimadura e se comportaram de forma a defendê-la frente 

a algum comentário preconceituoso advindo de crianças de outras séries escolares da mesma 

escola, que não conhecem a realidade da criança. Essa comunicação evita inclusive que o 

comentário chegue à criança, pois a compreensão da queimadura e a sensibilização dos 

colegas que a defendem ocorre de maneira a disseminar este tipo de comportamento entre as 

outras crianças. Nesta escola, podemos dizer que ela fortaleceu aspectos de sua identidade que 

favoreceu seu desenvolvimento, porém, que esta pode ter sido alterada quando houve a 

transferência para a escola pública, pois o ambiente e a classe social eram outros e nesta 

escola há relatos de discriminação com a criança. 

Quando a criança compara o corpo dela com o de outra, podemos afirmar que sua 

identidade, em desenvolvimento, é comprometida pela imagem do corpo com marcas que a 

diferenciam de outras crianças sem marcas. Essa criança pode lançar mão de recursos próprios 

ou externos para lidar com sua identidade alterada pelas cicatrizes oriundas da queimadura 

nesse momento de sua vida, ou seja, no processo de reinserção escolar. Contudo, isto não 

significa que ela terá sua identidade alterada para sempre, como por exemplo, na vida adulta.  

A relação entre a cicatriz e a imagem corporal é dinâmica e sofre influência de 

variáveis psicológicas, sociais e culturais. Imagem corporal é um fenômeno multidimensional 

complexo (CASH; PRUZINSKY, 2002), é a forma como o indivíduo vê a si próprio em sua 

mente; é um conjugado de sensações sinestésicas provenientes das experiências que o 
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indivíduo vive criando um referencial de seu corpo para si e para os outros (PRIDE, 1990). É 

composta de três elementos: perceptivo, subjetivo e comportamental. O primeiro tem relação 

com a exatidão com que o indivíduo percebe a sua própria aparência física; o segundo, a 

satisfação e os níveis de preocupação e ansiedade do indivíduo acerca de sua aparência; o 

terceiro, as situações que o indivíduo evita devido ao desconforto com sua aparência 

(THOMPSON, 1996). 

A imagem corporal influencia nas emoções, nos pensamentos e nos comportamentos 

desde a infância até a idade adulta, ou seja, em todas as fases do ciclo vital. Durante a vida, as 

pessoas recebem influências culturais da família, dos relacionamentos e dos meios de 

comunicação (CASH; PRUZINSKY, 2002). A imagem corporal negativa, excesso de 

preocupação com a aparência ou a insatisfação com a imagem corporal, (CASH; 

JAKATDAR; WILLIAMS, 2004) têm relação direta com as relações sociais e com as 

barreiras impostas pelo descontentamento com a aparência (CASH; PRUZINSKY, 2002). O 

processo de atribuir características negativas a uma pessoa ou grupo que é julgado diferente, e 

com base neste estereótipo negativo, a pessoa ou o grupo estigmatizado é tratado de forma 

negativa resultando em perda social e/ou material. 

A imagem corporal pode ser influenciada por problemas de saúde que provocam 

alterações na aparência ou no funcionamento corporal do indivíduo (CASH; PRUZINSKY, 

2002) e aquisição de uma deformidade (BIORDI, 2009). A localização desta deformidade, se 

ela é visível ou não aos olhos do outro, podem influenciar a imagem corporal (BIORDI, 

2009). Algumas pessoas que apresentam cicatrizes em áreas que podem ser ocultadas, podem 

se sentir ansiosas ou envergonhadas com a possibilidade de as mesmas serem descobertas. Tal 

fato pode afetar seu comportamento e suas atitudes frente a outras pessoas, pois, mesmo que 

as cicatrizes não sejam aparentes, as mudanças na imagem corporal são conhecidas pelos 

próprios indivíduos (RUMSEY; HARCOURT, 2004).  

Muitas pessoas têm enfrentamento positivo, apesar de terem cicatrizes muito visíveis e 

outros indivíduos com cicatrizes pequenas não enfrentam muito bem essa modificação na 

aparência. Porém, neste estudo, pudemos observar que as crianças que tiveram cicatrizes em 

locais visíveis como face e pescoço relataram mais dificuldades em lidar com apelidos e 

discriminação no ambiente escolar, do que aquelas crianças que tiveram cicatrizes que 

puderam ser ocultadas através do uso de roupas e sapatos. Segundo Lawrence e colaboradores 

(2004), baixa autoestima, comportamentos confusos, maior percepção de hostilidade e 

insatisfação com a imagem corporal foram relacionados com a gravidade e a visibilidade das 

sequelas de queimaduras.  
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Estudo apresentou que alguns indivíduos relataram que, após a queimadura, tinham 

uma nova imagem corporal, um corpo desconhecido, inseguranças e dificuldades de 

reintegração social (MOI; VINDENES; GJENGEDAL, 2008). Existe um modelo cognitivo 

que postula que uma pessoa com diferenças visíveis pode ficar presa em um círculo vicioso de 

pensamentos autodepreciativos, antecipação de rejeição e evitação social. Quebrar este círculo 

pode ser ensinado por profissionais treinados aos pacientes sobreviventes de queimaduras 

para desenvolverem habilidades sociais específicas e construir uma vida social, como 

linguagem corporal confiante, manter contato visual, sorrir para deixar a pessoa à vontade, dar 

uma breve explicação sobre o que aconteceu (falar sobre) e dar respostas assertivas aos 

comportamentos rudes (KLEIMAN, 1995; ARRUDA et al., 2014). 

Pessoas que sofrem queimaduras têm tido sua imagem corporal estudada por meio de 

estudos quantitativos (instrumento que avaliam a imagem corporal) e qualitativos 

(ASSUNÇÃO, 2011) e mostram que a superfície corporal queimada (SCQ), o sexo e a 

importância que o indivíduo dá para aparência física influenciam na imagem corporal, por 

exemplo, quanto maior a SCQ e a importância atribuída à aparência, maior a insatisfação com 

a imagem corporal (THOMBS et al., 2008).  

Em estudo realizado com adultos sobreviventes de queimaduras, o desejo de “voltar ao 

normal” apareceu em diversos momentos em relação à vida pessoal, à volta ao trabalho e à 

reintegração social (BOTELHO, 2012), discurso recorrente dos cuidadores das crianças 

sobreviventes de queimaduras nesta investigação. Os pacientes adultos tinham suas rotinas 

diárias modificadas no início de sua reabilitação, desde o uso de roupas até a escolha dos 

ambientes frequentados, para fugirem dos olhares e comentários sobre sua nova aparência, 

pois a satisfação com a imagem corporal vai além do que a pessoa considera bom o suficiente 

para ela mesma, mas o que é bom o suficiente para a sociedade. A partir de como a sociedade 

olha para o indivíduo, ele olha para si mesmo (BOTELHO, 2012).  

As crianças sobreviventes de queimaduras, além de lidarem dia a dia com as 

cicatrizes, olhares diferentes e falas preconceituosas direcionados a elas, elas também estão 

expostas a propagandas, notícias e discursos de como ter o corpo ideal. Essas crianças estão 

em formação de sua personalidade e identidade e acabam por não se identificarem com esse 

padrão de beleza. Na escola, a criança percebe que não se encaixa naquele contexto, que os 

colegas não querem ser seus amigos, se for menino, que as meninas não querem namorar, e a 

interação é prejudicada. Essas crianças muitas vezes se “fecham” acreditando que por isso não 

podem ter um relacionamento com outras pessoas, seja com amigos ou parceiros. A escola 
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nada mais é do que o espaço de interação das crianças e a mudança da aparência da criança 

faz com que o retorno à escola não seja tão fácil. 

Os alunos que não se enquadram no padrão de beleza, de performance ou de posição 

social são rejeitados no ambiente escolar e, consequentemente, sofrem porque sempre 

esperam uma sentença de aceitação ou rejeição por parte daqueles ditos normais ou aceitos. A 

escola, em caso de aceitação, assume seu papel de espaço de interação, mas, no caso de 

rejeição, é um espaço de medo, temor e solidão (PIRES, 2010). Sejam eles por serem obesos 

ou por terem queimaduras, estão fora da sociedade. 

Mas qual é esse padrão de beleza? O que é o culto ao corpo tão falado nos dias atuais? 

Porém, antes disso, precisamos contextualizar o corpo na história. 

Mauss é considerado o primeiro teórico a falar sobre o corpo e sua relação com a 

cultura no livro “Les Techniques du corps” de 1934, traduzido para o português em 1975 

como “As técnicas do corpo”. Essas técnicas são as formas como os homens se servem de 

seus corpos e são construídas de maneiras diferentes entre as sociedades e com o passar do 

tempo. Uma sociedade pode imitar outra quanto ao modo de agir e esse ato de imitar é 

dependente da dimensão social, psicológica e biológica dos sujeitos, como a própria 

expressão corporal o é. Assim, seus estudos trazem a noção de totalidade e mostram que ele 

via o corpo como instrumento de recepção e ação da cultura. Na verdade, ele considerava o 

corpo como sendo o “primeiro e mais natural instrumento do homem” e tentou mostrar que o 

corpo é cultural e socialmente construído (MAUSS, 1975). 

A maioria das referências (REISCHER; KOO, 2004; EDMONDS, 2010) que aborda 

sobre a relação de corpo e beleza tem como enfoque o ser feminino, porém, atualmente, os 

homens também se preocupam com a beleza, visto que o número de homens em busca de 

procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não, vem aumentando. 

Lisa Williams informou em sua apresentação no 16º Congresso da Sociedade Europeia 

de Queimaduras (16th European Burns Association Congress) em Hanôver na Alemanha em 

setembro de 2015, que a curva de atratividade sofreu modificação. O uso do termo 

atratividade deve ser cuidadoso, pois não está relacionado somente com a aparência externa 

de si próprio, dos outros e da sociedade. Ele envolve um complexo multifatorial. Ao 

pressupor que a atratividade das pessoas é distribuída de forma normal em uma curva, existe 

um número pequeno de pessoas em ambos os extremos. Aqueles que são considerados “bons 

o suficiente” são capazes de funcionar socialmente bem, ter bons relacionamentos e não 

chamar muita ou pouca atenção das outras pessoas. Isto tem ocorrido por séculos (Ver gráfico 

I). Atualmente, presenciamos um grande deslocamento para a direita, indicando que o número 
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de indivíduos considerados “bons o suficiente” é cada vez menor. E se considerarmos que 

uma pessoa sofreu um ferimento por queimadura, não importa em qual parte desta curva ela 

estava anteriormente, ela não vai fazer parte dos “bons o suficiente”, pois sua atratividade foi 

alterada. Além disso, o eixo x indica o poder aquisitivo, ou seja, quanto mais para a direita o 

indivíduo estiver, mais recursos financeiros ele possui para frequentar uma academia, fazer 

cirurgias plásticas e ser considerado mais atraente (Gráfico II) (informação verbal)1, o que 

pode levar a estigmatizar ainda mais as pessoas sobreviventes de queimaduras. 

Gráficos representativos da atratividade das pessoas durante séculos (Gráfico I) e na 

atualidade (Gráfico II), segundo Williams (2015)* 

 

 

O culto ao corpo existe ao redor do mundo e ocorre de diferentes maneiras em diferentes 

culturas, porém, existe um excesso do culto ao corpo no Brasil. O padrão de beleza vigente é o 

eurocêntrico, ou seja, pessoas brancas, loiras e de olhos claros, o que não é a realidade da 

maioria da população brasileira. Esse fato foi observado por mim enquanto fazia minha 

pesquisa de campo, pois minha cor de pele, olhos e cabelos eram sempre lembrados, comparada 

com alguém ou servindo como motivo de admiração. Por exemplo, quando Lucas disse que a 

“namorada” dele era como eu ou quando Valentina queria pentear os meus cabelos (ambos 

participantes deste estudo). A negritude é estigmatizada no Brasil e as características físicas 

europeias podem garantir status social (EDMONDS, 2010). Alguns cuidadores fizeram 

perguntas acerca da minha vida pessoal, pedidos de doações de roupas, dinheiro e brinquedos. 

Uma das crianças participantes deste estudo queria conhecer minha casa e outra que eu o 

                                                 
1 Informação fornecida por Lisa Williams durante a palestra "Burns scars, social stigma and shame: the reluctant storyteller" no 16º 

Congresso da Associação Europeia de Queimaduras em Hanôver, Alemanha, em 2015. Tradução literal do congresso. Autorização para 

divulgação dos dados fornecida por Lisa Williams por e-mail em 6 de novembro de 2015. 
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levasse ao cinema e para “tomar sorvete”, questões que poderiam ser por simples curiosidade ou 

por acreditar que eu tinha nível econômico superior. 

Nos países de tradição anglo-saxônica, o corpo é visto como um domínio que deve ser 

protegido do Estado e de uma possível “contaminação” de raças, diferente de como é visto no 

Brasil, que existe um campo político, legal e moral (CALDEIRA, 2000). Essa cultura de que o 

branco é bonito surgiu no século XVIII com naturalistas alemães que estabeleceram que os 

habitantes da região do Cáucaso (caucasianos) eram “a mais bela raça humana” (GOULD, 

1981). E se o que é belo é socialmente dominante e o feio excludente, então, o branco é o 

socialmente dominante. Porém, a atratividade não pode ser reduzida à raça, mas é uma 

dimensão do self e do social (EDMONDS, 2010). Para residentes de favelas no Rio de Janeiro, 

uma pessoa era considerada feia se ela apresentasse características africanas puramente, sem 

mistura com características brancas (GOLDSTEIN, 2003).  

A mídia brasileira é dominada por rostos brancos, apesar da presença de atores negros 

nas telenovelas brasileiras e modelos em propagandas recentemente, e como o fator 

multirracial, a mídia é importante e complexa no Brasil quando falamos em beleza 

(EDMONDS, 2010). Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), 

em 2013, o Brasil foi o líder mundial em procedimentos cirúrgicos para fins estéticos com 

1.491.721. Em número de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, os EUA ainda lidaram o 

ranking, mas o Brasil continua na segunda posição. A mamoplastia de aumento (colocação de 

próteses mamárias) e a lipoaspiração foram as cirurgias mais realizadas. A grande maioria dos 

pacientes (87,2%) é representada pelo sexo feminino (INTERNATIONAL SOCIETY OF 

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, 2014). Esse fato que não deve ser motivo de orgulho para 

o país, pois mostra o quanto as pessoas estão descontentes com seus corpos e tornando ainda 

mais difícil para um paciente sobrevivente de queimaduras ser considerado atraente. 

Nos hospitais públicos brasileiros que realizam tratamento para queimaduras, muitas 

vezes os pacientes sobreviventes de queimaduras dividem os mesmos espaços com pacientes 

que fazem cirurgias estéticas. Não é o caso do hospital em questão. O pesquisador holandês 

Edmonds, em seu estudo no Rio de Janeiro, achou irônico o fato de os residentes de cirurgia 

plástica realizarem sua formação em um hospital público e abrirem clínicas privadas lucrativas 

e a ocorrência de pacientes desfigurados por incêndios industriais ou acidentes de trânsito 

dividindo o mesmo corredor que mulheres que iriam fazer lipoaspiração. Este pesquisador 

acredita que o Brasil tem outros problemas negligenciados para se preocupar tanto com beleza. 

Mas ele mesmo apresenta em seu livro que as mulheres de famílias de baixa renda, em sua 

maioria negras, veem na cirurgia plástica uma forma de ficarem mais bonitas, terem bons 
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relacionamentos e ascenderem socialmente (EDMONDS, 2010). A aparência parece ser fator 

determinador na ascensão social. Não queremos adentrar as facetas do racismo no Brasil, mas 

falar sobre o que é considerado bonito nos faz compreender as preocupações dos cuidadores 

dessas crianças do estudo em sua maioria negros, de baixa renda e com cicatrizes quanto à 

interação com os colegas no retorno à escola e aos relacionamentos amorosos futuros das 

crianças sobreviventes de queimaduras. Mais uma vez eles antecipam o sofrimento e a 

discriminação e parecem ver o futuro da criança se esvair em um país como o Brasil.  

No Brasil, muitas crianças desejam ter uma boneca Barbie por se identificarem e 

idealizarem ser aquela boneca e outras que não se sentem representadas por uma boneca branca 

e com corpo perfeito, mas que também crescem vendo e ouvindo falar sobre como ela é bonita. 

Em 2015, a marca britânica Makies de bonecas feitas em impressoras 3D, lançou uma série de 

acessórios, como marcas e bengalas, para que as crianças se sentissem representadas, e depois 

disto, a empresa recebeu encomendas de novos acessórios como cadeiras de rodas 

(HYPENESS, 2015). As cicatrizes de queimaduras podem ser os próximos acessórios. O 

lançamento destes acessórios mostra que existem pessoas lutando contra a discriminação das 

diferenças em diversos ambientes sociais e ter brinquedos representando essas diferenças 

representa um avanço. 

Na modernidade, a beleza se tornou um “problema”, mas não se pode dizer que a cultura 

da beleza (culto ao corpo) é um sintoma de falha da modernidade ou do consumo impróprio, mas 

que talvez seja porque hoje existe uma tecnologia superior ao passado que se apresenta como 

solução mágica para os problemas humanos (EDMONDS, 2010). Assim, é primordial a 

assistência às alterações corporais advindas do processo de queimaduras. Porém, o cuidar dessas 

especificidades exige dos familiares uma dedicação e atenção levando em consideração os riscos 

provenientes das lesões (MAZZI; FERREIRA; BITTENCOURT, 2010). Em se tratando de 

crianças, os cuidados devem ser redobrados, pois muitas vezes, elas não compreendem e não 

colaboram com os procedimentos a serem realizados. Por isso, a criança necessita de uma atenção 

especial da equipe de enfermagem, o que se torna mais significativo no caso da queimadura 

(MAZZI; FERREIRA; BITTENCOURT, 2010). 

Os resultados deste estudo vão ao encontro da literatura internacional que aborda os 

fatores sociais, psicológicos e parentais que influenciam no retorno à escola de crianças 

sobreviventes de queimaduras (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). A queimadura na 

criança pode ser uma das experiências mais estressantes para os pais. Depois do episódio da 

queimadura, os pais encontram na culpa, na ansiedade e no perigo uma maneira de seguir em 

frente. Tais concepções negativas contribuem para o desenvolvimento de mau humor, ansiedade 
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e estresse pós-traumático. Para controlar esse estresse e ansiedade, os pais desenvolvem 

estratégias de enfrentamento se tornando extremamente preocupados com a segurança da 

criança, ao agir com superproteção e ao restringir as atividades dos filhos, a fim de minimizar a 

possibilidade de qualquer lesão (HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010). Este fato foi 

evidenciado pelos cuidadores desta pesquisa que ficaram preocupados e com medo da recepção 

escolar e postergaram o retorno da criança à escola devido ao processo de vigilância aumentada 

e acataram o desejo da criança em não voltar, refletindo preocupação e culpa sentidas por elas. 

As reações psicológicas dos pais afetam a capacidade da família de se adaptar à situação 

podendo interferir nos papéis familiares. A insegurança das mães acerca da condição de saúde e 

estética de suas crianças acarretou ainda mais preocupação de transmitir este sentimento ao 

filho. Este fato também é reforçado pela literatura, uma vez que estudos apontam que as 

crianças e seus familiares, muitas vezes, se sentem ansiosos sobre como os outros na escola vão 

reagir à nova aparência da criança, temendo que eles possam ser rejeitados ou ridicularizados 

(HORRIDGE; COHEN; GASKELL, 2010).    

O sucesso da reinserção escolar é influenciado pelo fato de a queimadura ser visível ou 

não (cicatrizes visíveis são relacionadas ao bullying), pelos recursos pessoais da criança 

(incluindo a sua personalidade e habilidades para lidar com situações ameaçadoras), e pelo 

apoio de funcionários e colegas da escola (estratégia da escola) (HORRIDGE; COHEN; 

GASKELL, 2010). Além destes fatores, encontramos nesta investigação que a reinserção 

escolar pode ser influenciada pelas atitudes dos cuidadores frente à queimadura e à vida após o 

ocorrido, como a superproteção e vigilância excessiva que pode prejudicar esse retorno às 

atividades escolares. 

Em relação às atitudes protetoras das mães e avós das crianças que sofreram 

queimaduras, trazemos que existe um papel de cuidadora da família atribuído culturalmente à 

mulher. Elas são as responsáveis pelo cuidado, principalmente em indivíduos de camadas 

populares, e os indivíduos do sexo masculino, pelo provimento e manutenção do lar (BRITO et 

al., 2010). A família é responsável pela criança, a qual merece cuidado redobrado, porém muitas 

vezes, essa família desconhece ou até mesmo negligencia medidas fundamentais na prevenção 

de queimaduras (VARELA et al., 2009). 

Em relação ao papel cultural de proteção dos pais, podemos dizer que quando a 

queimadura acontece é como se eles falhassem no seu papel social e se culpam e são culpados 

pelos outros (SOARES; TACLA, 2014). Assim, eles retiram a criança do convívio com seus 

pares para evitar acusações e julgamentos e protegerem seus filhos de possíveis episódios de 

discriminação. Eles se antecipam às reações das pessoas. 
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A culpa é o principal sentimento dos pais após a queimadura de seu filho, seguido de 

tristeza, angústia e pesar, pois enquanto cuidadores permitiram a injúria. Sofrem com a falta de 

compreensão e olhares dos outros (OLIVEIRA et al., 2015). Neste estudo, a culpa foi 

apresentada por vários familiares como sentimento relacionado à queimadura, como motivo de 

preocupação em relação ao retorno escolar. 

Apesar de a literatura trazer que muitas vezes a família e o pai/marido culpam a mãe 

(VIANA, 2013; CARVALHO, 2009), neste estudo, estes dados não foram corroborados, pois as 

mães não manifestaram que seus companheiros a culpavam. Dois maridos que tive 

oportunidade de entrevistar referiram não culpar suas esposas, enfatizando a queimadura como 

acidental. Porém, isto não quer dizer que secretamente eles não as culpem. Se existiam 

problemas conjugais antes do acidente, eles podem ser agravados quando este acontece na 

presença de um dos cuidadores, principalmente os pais culpando as mães (VIANA, 2013).  

Caso existam cicatrizes que não podem ser revertidas, a culpa se perpetua (VIANA, 

2013). Williams (2015) afirmou que parece que nunca é permitido que a pessoa esqueça o que 

aconteceu. É como se existisse uma luz sobre a cabeça dos sobreviventes que faz as pessoas 

olharem para eles e fazerem perguntas, o que é chamado de “Farol da curiosidade”. É solicitado 

que as pessoas falem sobre o assunto várias e várias vezes. Outras nunca se permitem esquecer 

ou superar, a menos que não exista motivo de curiosidade (informação verbal)1, ou seja, não 

exista cicatriz aparente. Os cuidadores, ao olharem para as cicatrizes, são convidados a 

relembrar que falharam como pais. 

Mesmo em períodos de adversidade, os pais se mostram solícitos em relação aos filhos e 

fazem de tudo para oferecer o melhor para eles (OLIVEIRA et al., 2015). Neste estudo, apesar 

de alguns cuidadores apresentarem comportamentos reprovados pela sociedade, como chamar o 

filho de burro e torto, eles se demonstravam preocupados com os filhos. Outro sentimento 

presente na literatura acerca das mães de crianças que sofreram queimaduras foi o choque ao 

verem as cicatrizes e o medo da nova aparência (MENDONÇA, 2009). A dor e a angústia são 

vivenciadas somente dentro da família (VIANA, 2013). Os profissionais de saúde devem 

auxiliar os sobreviventes e suas famílias a criarem uma nova história, a enfrentarem da melhor 

forma possível a sua nova condição. “Já que aconteceu, temos que cuidar da melhor forma 

possível” (Sandra, mãe de Miguel). 

Os pais podem não estar cientes de que suas crianças são vítimas de provocações e 

bullying (OLWEUS, 2013), fato apresentado neste estudo, quando as crianças não contavam 

para seus cuidadores o que realmente acontecia com elas na escola. Em estudo a partir dos 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) realizada em 2012, foi identificado 
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que a prevalência de bullying na escola foi de 7,2%. A ocorrência de bullying foi mais frequente 

entre meninos mais jovens, de cor preta e filhos de mães sem escolaridade. 51,2% não 

souberam especificar os motivos do bullying. A segunda maior causa de bullying estava 

relacionada à imagem ou aparência do corpo (18,6%), seguida da aparência do rosto (16,2%), 

raça ou cor (6,8%), orientação sexual (2,9%), religião (2,5%) e região de origem (1,7%) 

(OLIVEIRA ET al., 2015), mostrando mais uma vez a importância que é dada para a aparência 

corporal no ambiente escolar. 

No ambiente escolar, a criança obesa vítima de bullying já que é rejeitada pelos colegas, 

tenta agradar o professor se oferecendo para carregar livros ou objetos durante a educação física 

e, assim, é apelidada de “puxa-saco” (PIRES, 2010). Às crianças sobreviventes de queimaduras 

não caberia esta estratégia, pois elas evitam ao máximo ficarem em evidência, o que aconteceria 

se oferecessem ajuda ao professor.  

Em estudo que avaliou o grau de estigmatização de obesos na população infantojuvenil de 

escolas públicas do Estado de São Paulo, os autores encontraram que os deficientes que 

utilizavam cadeiras de rodas, muletas ou foram amputados, foram menos estigmatizados que 

aqueles sobreviventes de queimaduras, obesos ou anoréxicos. Foi verificado também que os 

obesos, apesar de serem muito estigmatizados na escola, só não o eram mais que os sobreviventes 

de queimaduras, que foi o grupo de crianças mais estigmatizado (FILHO et al., 2009). 

No ambiente escolar, todas as marcas no corpo que mostram que a criança está em 

dissonância com o grupo serão motivos de apelidos, como forma de dominação social, pois a 

criança teme que outro “pegue seu lugar” e seja o preferido dos amigos e professores. Assim, 

esta criança se utiliza de termos e apelidos para intimidar e diminuir o colega quanto ao seu 

corpo e sua autoimagem positiva (PIRES, 2010). 

Os apelidos de cunho pejorativo em relação à aparência do corpo da criança são comuns 

quando falamos em bullying e podem parecer brincadeiras no primeiro momento. Quando os 

homens (ser humano em geral) fazem suas escolhas, diariamente levam em consideração o que 

trará satisfação que nem sempre é ético, mas é belo. Este fato é legitimado por toda sociedade 

que valoriza o que é superior, ou seja, o belo, o sadio, o forte, o caro, o difícil. As crianças e 

adolescentes utilizam estes modelos culturais aprendidos em seus contextos para se 

relacionarem. O desafio é fazer com que a supremacia do belo não seja absoluta nas relações 

entre colegas, porém, como fazer isso se a maioria dos humanos parece fazer isso diariamente? 

(PIRES, 2010). 

Nesta pesquisa, a maioria dos professores negou conhecimento de que as crianças 

sofriam algum tipo de discriminação, como apelidos. Porém, uma pessoa disse que o bullying 
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era normal, mostrando desconhecimento da temática. Bullying é uma maneira específica de 

comportamento violento e agressivo entre colegas no contexto escolar, caracterizado por 

desequilíbrio de poder, intencionalidade e repetitividade (OLWEUS, 2013). Os motivos pelos 

quais os professores são apontados como coniventes com as agressões verbais em sala de aula 

são despreparo na formação, sobrecarga de atividades e falta de tempo para lidar com questões 

comportamentais (PIRES, 2010). Os professores dizem que quando os alunos são criticados ou 

repreendidos, respondem de maneira agressiva tanto para os professores quanto para os colegas. 

A justificativa é que os alunos enfrentam violência doméstica em suas casas (PIRES, 2010). 

Ao pensarmos nos desafios que os professores precisam enfrentar em classes numerosas, 

principalmente em regiões com grandes diferenças sociais, eles precisam aprender a como lidar 

com as diversidades e a utilizar estratégias de ensino que proporcionem a mesma qualidade de 

ensino para todos os alunos independentes de suas características culturais, sociais, linguísticas e 

étnicas. Todas as crianças precisam ter oportunidade de acesso à escola e ao ensino (OMOTE, 

2006). 

A alteração da identidade da criança está em evidência para ela quando percebe em seu 

próprio corpo as marcas deixadas pela queimadura.  Este processo pode ser explicado por meio 

do conceito antropológico de corporeidade, pois a queimadura está materializada em seu corpo 

pelas cicatrizes, denunciando a sua condição de vítima de queimadura ou de uma sobrevivente, 

o que pode ser disparador de sofrimento. Thomas Csordas (1990) propôs o conceito de 

corporeidade segundo o qual o corpo é pensado como “sujeito e base existencial da cultura”. 

Podemos dizer que o processo de reinserção escolar para as crianças sobreviventes de 

queimaduras pode trazer sofrimento para a criança e seus familiares devido à imagem corporal 

alterada, à sua corporeidade e o estigma em relação à queimadura.  

O estigma associado às queimaduras, a alteração da imagem corporal, a relação com o 

corpo (corporeidade) e a sua identidade são conceitos associados à antropologia e cultura que 

explicam os significados da reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimadura, a partir 

das perspectivas daqueles envolvidos nesse processo, como a própria criança, sua família, 

profissionais de saúde, os colegas e os professores. 

 

5.4.2. Limitações do estudo, pesquisas futuras e implicações para a enfermagem 

 

O estudo foi desenvolvido em determinado contexto cultural no Brasil e pode ser que 

o mesmo fenômeno investigado se apresente com outras perspectivas se conduzido em outro 

contexto cultural que não valorize tanto a beleza e a estética.   
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Algumas dificuldades operacionais para o desenvolvimento do estudo ocorreram 

desde o início, como o sistema moroso para obtenção das autorizações nos órgãos de ensino 

que compõem a documentação ética do processo no Comitê de Ética, e durante, como falta de 

local específico e tranquilo no CTQ para condução de entrevistas e em algumas escolas; 

pacientes provenientes de diversas cidades e locais de difícil acesso e pacientes que mudaram 

de endereço e telefone e não comunicaram o hospital e a pesquisadora, o que dificultou de 

certa forma o seguimento das crianças e demais participantes, de modo a ampliar a densidade 

das entrevistas; meio de transporte da pesquisadora: ônibus, táxi e a pé; tempo para 

desenvolver um estudo etnográfico com a população escolhida; cuidado centrado no modelo 

biomédico nos CTQs. 

Ressaltamos a necessidade de outros estudos sobre como o processo de reinserção 

escolar ocorre em outros contextos culturais e pesquisas que façam a interlocução entre o 

hospital e a escola para melhor compreensão do fenômeno, como o desenvolvimento de 

programas de reinserção escolar. 

Os resultados desta investigação nos levam à reflexão sobre a assistência prestada 

durante a hospitalização, após alta hospitalar e seguimento ambulatorial da criança 

sobrevivente de queimaduras até o retorno à escola. Este estudo mostrou que o profissional de 

saúde, em especial a equipe de enfermagem, tem dificuldades para lidar com os fatores 

relacionados à continuidade das atividades escolares e todos os fatores envolvidos e, que, após 

a alta hospitalar, ocorre uma descontinuidade do cuidado, pois os pacientes retornam para 

consulta ambulatorial e sessões de fisioterapia com foco nas feridas e cicatrizes e os aspectos 

psicoemocionais ficam em segundo plano. A escola, na maioria das vezes, nem é motivo de 

investigação, somente se existir algum problema muito aparente. A criança precisa fazer o 

tratamento e não importa a qual custo, o que pode postergar as atividades escolares por 

vergonha e medo das pessoas se depararem com sua nova aparência ou pela possibilidade de 

as machucarem física e emocionalmente ou até mesmo por conta do abandono das atividades 

escolares. Os profissionais precisam se atentar para evitar que isto aconteça, mostrando a 

melhor forma e dar reforço positivo para a criança e seus familiares. 

Precisamos lutar para que o cuidado de enfermagem seja integral através do 

reconhecimento dos saberes e valores dos pacientes e seus familiares neste contexto.  
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Neste estudo, apresentamos a reinserção escolar como um processo e não somente um 

momento estanque na vida da criança sobrevivente de queimaduras. E, como processo, é 

repleto de complexidades, as quais foram apresentadas através dos sentidos e significados 

atribuídos pela própria criança e todos os atores sociais envolvidos, como familiares, 

profissionais de saúde e professores. Elementos do contexto cultural destes envolvidos podem 

influenciar na maneira como esse retorno à escola se dá. 

Utilizamos os três questionamentos básicos “O quê?”, “Como?” e “Por quê?” para 

elaboração dos sentidos provenientes do senso comum dos participantes deste estudo. Estes 

questionamentos são empregados no desenvolvimento de estudos antropológicos e 

etnográficos. Descrevemos, por meio dos discursos dos participantes, o modo consciente 

como eles deram sentido à ocorrência da queimadura, permanência no hospital, volta para a 

casa e volta para a escola. Os sentidos atribuídos à experiência da reinserção escolar 

mostraram que, entre as consequências da queimadura, estão a discriminação e o preconceito 

relacionados à modificação da aparência física, com a extensão e a visibilidade da 

queimadura; características pessoais da criança; relação da criança com a escola; sentimento 

de culpa dos cuidadores; comportamentos protetores destes frente aos comentários e atitudes 

de outras pessoas antecipando o sentimento da criança de “ser diferente”, situação que pode 

influenciar no modo dela pensar e agir. 

Os significados acerca do processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes de 

queimaduras foram desenvolvidos a partir das unidades de sentido, da interpretação do 

pesquisador e da discussão com a literatura, tendo como fio condutor os conceitos 

antropológicos do estigma, da identidade e da corporeidade. O núcleo temático apresentou a 

relação do olhar do outro legitimando o que a própria criança sobrevivente de queimaduras já 

havia percebido, o ser diferente. Traz a cultura da beleza do contexto cultural brasileiro como 

fator intensificador do estigma destas crianças, e que ser negro, de camada popular e com 

queimaduras é ser excluído no seu ambiente social da escola. Porém, apresenta meios para 

que a reinserção ocorra de forma menos traumática, como: dar continuidade às atividades 

escolares e manter contato com professores e colegas durante a hospitalização; preparar a 

escola para receber a criança; abordar sobre a queimadura na escola para evitar curiosidade; 

encarar a presença da discriminação e trabalhar as diferenças. Estas estratégias fazem com 

que todos os envolvidos se sintam ao menos mais confortáveis durante esse difícil processo 

que merece atenção e envolvimento dos familiares, profissionais de saúde e equipe escolar.  

O processo de reinserção escolar de crianças sobreviventes de queimaduras é 

complexo e esta pesquisa colaborou para interpretar, compreensivamente, as distintas facetas 
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que o compõem, provendo os significados atribuídos pela própria criança, sua família, 

profissionais de saúde e professores envolvidos neste processo. Assim, através deste estudo 

etnográfico, a pesquisadora pôde adentrar no contexto sociocultural de crianças sobreviventes 

de queimaduras e de todos os envolvidos, para compreender, explicar e interpretar o 

fenômeno, com base no sistema cultural. 

A compreensão da experiência da queimadura, pelo profissional de saúde e pela 

equipe da escola, é de suma importância para o processo de reinserção escolar. Porém, como 

observado neste estudo, durante a internação, o foco ainda é o cuidado centrado nas 

queimaduras e em certos aspectos psicológicos, porém, não existe um contato efetivo entre os 

CTQs e as escolas. Quando da alta hospitalar, não se sabe ao certo quais são as ferramentas e 

os recursos psicológicos, pessoais e materiais que a criança e seus familiares podem mobilizar 

para lidar com a nova situação. A equipe da escola, principalmente os professores, não sabe o 

que esperar, pois não teve preparo durante sua formação acadêmica e nem anteriormente ao 

retorno da criança. Eles apresentam ideias e ações legitimadas pela população leiga na 

temática e, por vezes, acabam agindo de forma contrária ao que a literatura apresenta como 

ideal.  

A partir do conhecimento produzido neste estudo, pretendemos empoderar as crianças, 

seus familiares, profissionais de saúde e professores acerca da melhor maneira para lidar com 

as queimaduras durante a reinserção escolar e contribuir para o desenvolvimento de ações e 

estratégias baseadas na cultura para que este processo ocorra da forma menos traumática 

possível. 
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APÊNDICE A - Roteiro de caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Identificação da criança: 

Nome: 

Registro: 

Data de nascimento: 

Idade na data do acidente: 

Sexo: 

Escolaridade na data do acidente: 

Escolaridade atual: 

Data do acidente: 

Data da admissão: 

Agente causador: 

História do acidente: 

SCQ: % 

Profundidade: 

Locais atingidos:  

 Face 

 Couro cabeludo 

 Cervical 

 Tórax anterior 

 Tórax posterior: 

 Abdome: 

 Períneo 

 Nádegas: 

 MSD: 

 Mão D: 

 MSE: 

 Mão E: 

 MID: 

 Pé D: 

 MIE: 

 Pé E: 

Visibilidade da queimadura: 

Tempo de internação:  

 Primeira internação:  

 Reparadoras: 

Número de atendimentos na Unidade de Queimados (HCFMRP-USP): 

 

Identificação do responsável pela criança: 

Nome: 

Parentesco com a criança: 

Data de nascimento e idade: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Procedência: 

Religião: 

Renda familiar: 
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Identificação do familiar: 

Nome: 

Parentesco com a criança: 

Data de nascimento e idade: 

Sexo: 

 

Identificação do profissional de saúde: 

Nome: 

Data de nascimento e idade: 

Sexo: 

Categoria profissional: 

Quantos anos de trabalho como profissional de saúde: 

Quantos anos de trabalho na Unidade de Queimados: 

 

Identificação do professor: 

Nome: 

Data de nascimento e idade: 

Sexo: 

Anos de trabalho nesta profissão: 

Anos de trabalho na instituição de ensino que a criança estuda: 

 

Identificação do amigo: 

Nome: 

Data de nascimento e idade: 

Sexo: 

Relação com a criança: 

Escolaridade: 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Pais de crianças e adolescentes vítimas de queimaduras) 

 

Título da Pesquisa: Crianças vítimas de queimaduras: do acidente à reinserção escolar 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

Meu nome é Raquel Pan, sou enfermeira, aluna de pós-graduação, doutorado, da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP e sou responsável por esta pesquisa, sob a orientação da Profa. Dra. 

Lucila Castanheira Nascimento. Gostaríamos de convidar o (a) senhor (a) e seu (sua) filho (a) para 

participar desta pesquisa, a qual tem como objetivo compreender e explicar as influências das suas crenças 

e valores no processo de volta da criança para a escola após o acidente, do ponto de vista das crianças 

vítimas de queimaduras, seus familiares, profissionais de saúde, amigos, professores e outras pessoas 

envolvidas neste processo.  

Caso concorde com sua participação e de seu (sua) filho(a), precisaremos nos encontrar algumas 

vezes. Nosso 1º encontro está sendo hoje, durante a internação, logo após o acidente e antes da alta, para 

verificar seu interesse em participar da pesquisa e identificar quem são as pessoas mais próximas de vocês; 

o 2º encontro será por telefone ou no retorno ambulatorial, de acordo com sua preferência, para agendar a 

visita domiciliar e verificar como a criança está; o 3º encontro ocorrerá no domicílio, a fim de verificar as 

condições de moradia da criança e como ocorreu o acidente, quais as dificuldades e facilidades para cuidar 

da criança, contato com outras pessoas; o 4º encontro acontecerá a fim de verificar como está ocorrendo o 

processo de reabilitação e os aspectos psicológicos; o 5º encontro será para verificar a possibilidade do 

retorno à escola; o 6º encontro ocorrerá durante a retomada das atividades escolares, para observar como as 

outras crianças, professores e funcionários interagem com sua criança e o 7º encontro acontecerá um tempo 

após o retorno à escola, para acompanhar o processo de volta da criança à escola, quais as dificuldades e 

facilidades, sentimentos presentes. Poderemos ter mais ou menos encontros, dependendo da sua 

disponibilidade e de seu (sua) filho (a). Da mesma forma, o tempo de cada encontro dependerá da 

disponibilidade de vocês. Solicitamos autorização para que as entrevistas sejam gravadas. 

Você e seu (sua) filho (a) não serão identificados, pois seus nomes serão substituídos por códigos. 

Se vocês não quiserem responder a alguma pergunta, não terá problema. Vocês também poderão deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem que sejam prejudicados por isso. Você e seu (sua) filho (a) 

não terão nenhum beneficio, nesse momento, pela sua participação, mas os resultados da pesquisa poderão 

nos ajudar a compreender e explicar os significados culturais, ou seja, das suas crenças e dos seus valores, 

ligados ao processo de retorno escolar das crianças, o que auxiliará os profissionais de saúde, como 

enfermeiros, a cuidar melhor delas e de suas famílias. Da mesma forma, os riscos por participar da pesquisa 

estão relacionados ao desconforto que você e seu (sua) filho (a) poderão sentir durante as entrevistas, como 

por exemplo, ao lembrar do acidente. Caso isso ocorra, vocês poderão interromper a participação 

imediatamente, continuando ou não mais tarde. Quando terminarmos esta pesquisa, o resultado final poderá 

ser divulgado em revistas e apresentado em encontros científicos. A participação de vocês é completamente 

voluntária e não haverá custo para vocês por estarem participando.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 3602-3435 ou 

procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Avenida 

Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP. 

Agradecemos a sua colaboração. 
 

 

 

-  

 

 

– 

 

 

- - - - ------

--- 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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VERSO DO TCLE - 

 

Após ter conhecimento sobre como eu e meu (minha) filho (a) poderemos colaborar com esta 

pesquisa, concordo com a nossa participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Responsável – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa e 

aceito que meu filho (a) também participe, respondendo a algumas perguntas sobre a nossa 

vida após o acidente do meu filho até o seu retorno à escola. E participando de vários 

encontros. Sei, também, que ao final deste trabalho nossos nomes serão mantidos em segredo 

e, quando não quisermos mais participar, poderemos parar. Recebi uma cópia deste 

documento, assinada pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

mesma. 

 

Criança – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa, 

respondendo a algumas perguntas sobre a minha vida após o acidente até o meu retorno à 

escola. E participando de vários encontros. Sei que quando eu não quiser mais participar, eu 

posso desistir. Sei, também, que ao final desta pesquisa, o meu nome será mantido em 

segredo. Recebi uma cópia deste documento, assinada pela pesquisadora responsável, e tive a 

oportunidade de discuti-lo com a mesma. 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 20__. 

   

Responsável pela criança Criança participante 

(Assentimento)  

 

 

  

Enfermeira e Doutoranda  

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Profissional de saúde) 

 

Título da Pesquisa: Crianças vítimas de queimaduras: do acidente à reinserção escolar 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Meu nome é Raquel Pan, sou enfermeira, aluna de pós-graduação, doutorado, da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP e sou responsável por esta pesquisa, sob a 

orientação da Profa. Dra. Lucila Castanheira Nascimento. Gostaríamos de convidar você para 

participar desta pesquisa, a qual tem por o objetivo compreender e explicar a influência das 

crenças e valores associados ao processo de volta para a escola do ponto de vista de crianças 

vítimas de queimaduras, seus familiares, profissionais de saúde, amigos, professores e outras 

pessoas envolvidas neste processo.  

Caso concorde em participar, precisaremos nos encontrar duas vezes. Nosso 1º 

encontro ocorrerá durante a primeira internação da criança, para verificar se você observou 

que a criança apresenta comportamento compatível com as outras crianças que já ficaram 

internadas e nosso 2º encontro ocorrerá em algum outro momento que a criança esteja na 

Unidade, para explorar se acredita que essa criança melhorou e as possibilidades de volta à 

escola. 

Você não será identificado (a), pois seu nome será substituído por código. Se você não 

quiser responder a alguma pergunta, não terá problema. Caso você não queira participar, não 

haverá qualquer prejuízo. Sua participação é completamente voluntária e não haverá custo 

para você por estar participando. Você não terá nenhum beneficio, nesse momento, pela sua 

participação, mas os resultados da pesquisa poderão nos ajudar a compreender e explicar as 

crenças e os valores ligados ao processo de retorno escolar das crianças, o que auxiliará os 

profissionais de saúde, como enfermeiros, a cuidar melhor delas e de suas famílias. Da mesma 

forma, os riscos por participar da pesquisa estão relacionados ao desconforto que você poderá 

sentir durante as entrevistas. Caso isso ocorra, você poderá interromper sua participação 

imediatamente, continuando ou não mais tarde. Solicitamos autorização para que as 

entrevistas sejam gravadas. Quando terminarmos esta pesquisa, o resultado final poderá ser 

divulgado em revistas e apresentado em encontros científicos.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 3602-

3435 ou procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Avenida Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

 

 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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- VERSO DO TCLE - 

 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo em 

participar, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Responsável – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa, 

respondendo a algumas perguntas sobre as minhas impressões sobre uma determinada criança 

vítima de queimada. Sei, também, que ao final deste trabalho o meu nome será mantido em 

segredo. E quando eu não quiser mais participar, poderei parar. Recebi uma cópia deste 

documento, assinada pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

mesma. 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 20__. 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Familiares das crianças vítimas de queimaduras) 

 

Título da Pesquisa: Crianças vítimas de queimaduras: do acidente à reinserção escolar 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Meu nome é Raquel Pan, sou enfermeira, aluna de pós-graduação, doutorado, da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP e sou responsável por esta pesquisa, sob a 

orientação da Profa. Dra. Lucila Castanheira Nascimento. Gostaríamos de convidar você para 

participar desta pesquisa, a qual tem por o objetivo compreender e explicar as crenças e 

valores ligados ao processo de volta à escola do ponto de vista de crianças vítimas de 

queimaduras, seus familiares, profissionais de saúde, amigos, professores e outras pessoas 

envolvidas neste processo.  

Caso concorde em participar, precisaremos nos encontrar duas ou três vezes. Nosso 1º 

encontro ocorrerá enquanto a criança estiver internada pela primeira vez; o 2º encontro será 

quando a criança retornar para a casa e o 3º, quando a criança retornar para a escola. 

Você não será identificado (a), pois seu nome será substituído por código. Se você não 

quiser responder a alguma pergunta, não terá problema. Caso você não queira participar, não 

haverá qualquer prejuízo. Sua participação é completamente voluntária e não haverá custo 

para você por estar participando. Você não terá nenhum beneficio, nesse momento, pela sua 

participação, mas os resultados da pesquisa poderão nos ajudar a compreender e explicar as 

crenças e os valores ligados ao processo de retorno escolar das crianças vítimas de 

queimaduras, o que auxiliará os profissionais de saúde, como enfermeiros, a cuidar melhor 

delas e de suas famílias. Da mesma forma, os riscos por participar da pesquisa estão 

relacionados ao desconforto que você poderá sentir durante as entrevistas. Caso isso ocorra, 

você poderá interromper sua participação imediatamente, continuando ou não mais tarde. 

Solicitamos autorização para que as entrevistas sejam gravadas. Quando terminarmos esta 

pesquisa, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e apresentado em encontros 

científicos.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 3602-

3435 ou procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Avenida Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

 

 

 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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- VERSO DO TCLE - 

 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo em 

participar, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Responsável – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa, 

respondendo a algumas perguntas sobre uma determinada criança vítima de queimada. Sei, 

também, que ao final deste trabalho o meu nome será mantido em segredo. E quando eu não 

quiser mais participar, poderei parar. Recebi uma cópia deste documento, assinada pela 

pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a mesma. 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 20__. 

Enfermeira e Doutoranda  

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Professor de crianças vítimas de queimaduras) 

 

Título da Pesquisa: Crianças vítimas de queimaduras: do acidente à reinserção escolar 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Meu nome é Raquel Pan, sou enfermeira, aluna de pós-graduação, doutorado, da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP e sou responsável por esta pesquisa, sob a 

orientação da Profa. Dra. Lucila Castanheira Nascimento. Gostaríamos de convidar você para 

participar desta pesquisa, a qual tem por o objetivo compreender e explicar as crenças e os 

valores culturais ligados ao processo de volta a escolar do ponto de vista de crianças vítimas 

de queimaduras, seus familiares, profissionais de saúde, amigos, professores e outras pessoas 

envolvidas neste processo.   

Caso você concorde em participar, precisaremos nos encontrar duas ou três vezes. 

Nosso 1º encontro será enquanto a criança estiver em casa; o 2º encontro, quando a criança 

retornar à escola e o 3º encontro, um tempo após o retorno da criança à escola. 

Você não será identificado (a), pois seu nome será substituído por código. Se você não 

quiser responder a alguma pergunta, não terá problema. Caso você não queira participar, não 

haverá qualquer prejuízo. Sua participação é completamente voluntária e não haverá custo 

para você por estar participando. Você não terá nenhum beneficio, nesse momento, pela sua 

participação, mas os resultados da pesquisa poderão nos ajudar a compreender e explicar as 

crenças e os valores ligados ao processo de retorno escolar das crianças vítimas de 

queimaduras, o que auxiliará os profissionais de saúde, como enfermeiros, a cuidar melhor 

delas e de suas famílias. Da mesma forma, os riscos por participar da pesquisa estão 

relacionados ao desconforto que você poderá sentir durante as entrevistas. Caso isso ocorra, 

você poderá interromper sua participação imediatamente, continuando ou não mais tarde. 

Solicitamos autorização para que as entrevistas sejam gravadas. Quando terminarmos esta 

pesquisa, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e/ou apresentado em encontros 

científicos.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 3602-

3435 ou procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Avenida Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

 

 

 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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- VERSO DO TCLE - 

 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, concordo em 

participar, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Responsável – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa, 

respondendo a algumas perguntas sobre as minhas impressões sobre uma determinada criança 

vítima de queimada. Sei, também, que ao final deste trabalho o meu nome será mantido em 

segredo. E quando eu não quiser mais participar, poderei parar. Recebi uma cópia deste 

documento, assinada pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

mesma. 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 20__. 

 

 

  

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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APÊNDICE F - Termo de consentimento livre e esclarecido 

(Responsáveis de amigos/colegas de crianças vítimas de queimaduras) 

 

Título da Pesquisa: Crianças vítimas de queimaduras: do acidente à reinserção escolar 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Meu nome é Raquel Pan, sou enfermeira, aluna de pós-graduação, doutorado, da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP e sou responsável por esta pesquisa, sob a 

orientação da Profa. Dra. Lucila Castanheira Nascimento. Gostaríamos de convidar o (a) 

senhor (a) e seu (sua) filho (a) para participar desta pesquisa, a qual tem como objetivo 

compreender e explicar as crenças e os valores ligados ao processo de volta à escola do ponto 

de vista de crianças vítimas de queimaduras, seus familiares, profissionais de saúde, amigos, 

professores e outras pessoas envolvidas neste processo.  

Caso concorde com sua participação e de seu (sua) filho (a), precisaremos nos 

encontrar algumas vezes. Nosso 1º encontro acontecerá enquanto a criança estiver em casa; o 

2º encontro, quando a criança retornar para escola e o 3º encontro, um tempo após o retorno 

da criança à escola. 

Você e seu (sua) filho (a) não serão identificados, pois seus nomes serão substituídos 

por códigos. Se vocês não quiserem responder a alguma pergunta, não terá problema. A 

participação de vocês é completamente voluntária e não haverá custo para vocês por estarem 

participando. Vocês também poderão deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem que sejam prejudicados por isso.Você e seu (sua) filho(a) não terão nenhum beneficio, 

nesse momento, pela sua participação, mas os resultados da pesquisa poderão nos ajudar a 

compreender e explicar as crenças e os valores ligados ao processo de reinserção escolar das 

crianças vítimas de queimaduras, o que auxiliará os profissionais de saúde, como enfermeiros, 

a cuidar melhor delas e de suas famílias. Da mesma forma, os riscos por participar da 

pesquisa estão relacionados ao desconforto que você e seu (sua) filho (a) poderão sentir 

durante as entrevistas. Caso isso ocorra, vocês poderão interromper a participação 

imediatamente, continuando ou não mais tarde. Solicitamos autorização para que as 

entrevistas sejam gravadas. Quando terminarmos esta pesquisa, o resultado final poderá ser 

divulgado em revistas e/ou apresentado em encontros científicos.  

Caso deseje falar conosco, você poderá nos encontrar por meio do telefone (16) 3602-

3435 ou procurar-nos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, Avenida Bandeirantes, 3900 - Campus Universitário, Ribeirão Preto – SP. 

Agradecemos a sua colaboração. 
 

 

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

 Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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Após ter conhecimento sobre como eu e meu (minha) filho (a) poderemos colaborar com esta 

pesquisa, concordo com a nossa participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

Responsável – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa e 

aceito que meu (minha) filho (a) também participe, respondendo a algumas perguntas sobre a 

nossa vida após o acidente do (a) amigo (a) do (a) meu (minha) filho (a) até o seu retorno à 

escola. Sei, também, que ao final deste trabalho nossos nomes serão mantidos em segredo. E 

quando não quisermos mais participar, poderemos parar. Recebi uma cópia deste documento, 

assinada pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a mesma. 

 

Criança – Eu, ________________________________ aceito participar desta pesquisa, 

respondendo a algumas perguntas sobre a minha vida e a do (a) meu (minha) amigo (a) vítima 

de queimadura, do acidente até o seu retorno à escola. Sei que quando eu não quiser mais 

participar, eu posso desistir. Sei, também, que ao final desta pesquisa, o meu nome será 

mantido em segredo. Recebi uma cópia deste documento, assinada pela pesquisadora 

responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com a mesma. 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de ____________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Responsável pela criança Criança participante 

 

 

  

Enfermeira e Doutoranda 

Raquel Pan 

Pesquisadora 

 

Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento 

Orientadora 
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APÊNDICE G - Genograma e Ecomapa da família do Rodrigo 

Genograma 

 
Legenda: 

  

 

Ecomapa  

 
 

Legenda: 
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APÊNDICE H - Genograma e Ecomapa da família da Isabela 

Genograma 

 
Legenda: 

 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE I - Genograma e Ecomapa da família do Gabriel 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE J - Genograma da família do Miguel 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE K - Genograma e Ecomapa da família da Valentina 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE L - Genograma e Ecomapa da família do Eduardo 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 

 
 

 



Apêndices  234 

 

APÊNDICE M - Genograma e Ecomapa da família do Lucas 

Genograma 

 
Legenda: 

 
Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE N - Genograma e Ecomapa da família do Artur 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE O – Genograma e Ecomapa da família do Pedro 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE P - Genograma e Ecomapa da família do Henrique 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE Q - Genograma e Ecomapa da família do Gustavo 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE R - Genograma e Ecomapa da família do David 

Genograma 

 
Legenda: 

  
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE S – Genograma e Ecomapa da família do Daniel 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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APÊNDICE T - Genograma e Ecomapa da família do Felipe 

Genograma 

 
Legenda: 

 
 

Ecomapa  

 
Legenda: 
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ANEXO A - Aprovação do CEP/EERP/USP – Instituição proponente 
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ANEXO B - Aprovação do CEP/HCFMRP/USP – Instituição coparticipante 
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ANEXO C - Aprovação do Chefe da Divisão Médica de Cirurgia Plástica e Reparadora 

da Unidade de Queimados do HCFMRP/USP 
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ANEXO D - Aprovação do Centro de Estudos de Emergência em Saúde da Unidade de 

Emergência – HCFMRP/USP 
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ANEXO E - Aprovação da Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto-SP 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexos  248 

 

ANEXO F - Aprovação da Diretoria de Ensino – Regional Ribeirão Preto-SP 

 

 

 


