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Dias desses, perguntaram-me qual a importância de 

brincar para a subjetividade. Eu respondi, perguntando: 

– Estás brincando? 

Não estava, então eu disse a fim de mais brinquedo: 

Toda. Brincando, brincando, subjetiva-se. 

Decidi ser mais drástico, menos lúdico: 

– Não há outro modo de sobreviver. E viver mentalmente 

falando. A concretude mata, que o diga a psicossomática. 

O interlocutor imaginário pensou que eu estava realmente 

brincando. E eu estava. Sempre que posso, vou à busca de 

mais brincadeira, mais subjetividade. Sou razoavelmente 

normal na luta contra a objetividade mortífera da falta de 

sentido na vida e na morte. 

Brincar é sério, eu também disse. Mas ele não se 

contentou. A ronha aqueceu, transbordou, desentendemo-

nos ferozmente. Mas não queríamos perder a amizade 

(real, imaginária), cenário de novas brincadeiras; 

portanto, falamos. Fôssemos crianças, brincávamos. 

A nossa fala era a brincadeira. Como quem canta. Como 

quem conta. Aí contei a história de uma vida qualquer. O 

outro ouviu como um ouvinte não qualquer, e 

recomeçamos a brincar (GUTFREIND, 2014, p. 132-

133). 



 

 

   

RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre o atendimento educacional especializado. Como recorte, investiga 

as possibilidades do brincar como ato pedagógico. O texto é tecido a partir do diálogo entre 

educação especial e psicanálise e organizado em duas grandes partes intituladas: 

Desdobramento do brincar e Jogos constituintes. Tais partes, ou dobras, falam sobre os 

movimentos teórico-metodológicos da pesquisa: da construção do relicário, texto-caixa onde 

as memórias e as vivências como professora de um aluno com impasses em sua constituição 

psíquica são lidas, escritas e rasuradas, à profanação das tradicionais formas de ofertar o 

ensino especializado por meio do brincar. Pela construção do caso, ressignificam-se sentidos e 

práticas objetivadoras do humano. O argumento deslinda a potência da educação como 

experiência; do brincar como capaz de produzir experiência; da função estruturante da escola 

e do professor. Conclui-se que o brincar, como ato pedagógico, no âmbito do atendimento 

educacional especializado, é capaz de efeitos estruturantes para alunos que vivem impasses 

em seu processo constitutivo. O brincar é o próprio trabalho de constituição do sujeito na 

infância, daí que se intervenha com e a partir do brincar no atendimento educacional 

especializado. 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Atendimento Educacional Especializado. Psicanálise. 

Brincar. 
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ABSTRACT 

 

This research is about specialized education services. Though, its main subject is to 

investigate the possibilities of the usage of play-based activities as a pedagogical act. The 

essay is built on based on the dialogue between special education and psychoanalysis and is 

divided in two parts, named Desdobramento do brincar and Jogos constituintes. Those parts 

present the theoretical-methodological moves made in this research: from the construction of 

a shrine (a text-box where teacher's memories and experiences with a psychologically 

disturbed pupil are written, read and erased) to the debasement of traditional ways of offering 

a play-based specialized education. By constructing a case, new significance is given to 

humans' objectifying senses and praxis. The main point of this essay ascertains how powerful 

is education when it is dealt as an experience, as it also ascertains play-based activities as 

capable of building up experiences and claims the structuring role of schools and teachers. So, 

play-based activities, once they are used as an pedagogical act in specialized education 

services, may produce structuring effects on pupils who suffer any sort of impasse on their 

development process. The play is part of one's development and also is an important matter 

through one's childhood. That's why it is so necessary the usage of play-based activities on 

specialized education services. 

 

Keywords: Special Education. Specialized Education Services. Psychoanalysis. Play. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado em Educação – vinculada à linha de pesquisa Educação 

Especial e Processos Inclusivos e ao Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura 

(NUPPEC), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – versa sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Como recorte, investiga as possibilidades do 

brincar como ato pedagógico.  

O argumento é construído a partir do diálogo entre educação especial e psicanálise, 

com ênfase em autores como Donald Winnicott, Ricardo Rodulfo, Alfredo Jerusalinsky e 

Julieta Jerusalinsky, e organizado em duas grandes partes intituladas: Desdobramento do 

brincar e Jogos constituintes. Tais partes, ou dobras, dizem algo dos movimentos teórico-

metodológicos. 

A primeira parte/dobra inclui a construção do relicário – um texto-caixa que guarda as 

narrativas fabricadas durante a participação no curso de extensão intitulado Escolarização de 

alunos com TGD, destinado a professores da rede pública e ofertado pela UFRGS por 

intermédio do NUPPEC. As memórias e as vivências como professora de um aluno chamado 

Bryan são relidas e reescritas a fim de investigar as possibilidades do brincar como ato 

pedagógico com alunos com impasses em sua constituição psíquica.  

Para tanto, o Capítulo 1 apresenta a ideia do Homo ludens, homem que joga com o 

outro, com a cultura. Joga no laço social como possibilidade de construir um lugar 

compartilhado, para conviver e produzir experiência. Algumas reflexões sobre o campo 

escolar, a racionalidade técnico-científica e a educação como experiência são temas 

abordados. No Capítulo 2, o brincar de ser professora se desdobra em um brincar adulto, 

trabalho que joga com o fazer profissional e acadêmico. Situa-se, especialmente, o AEE, 

nomeado na rede municipal de Porto Alegre como serviço da Sala de Integração e Recursos 

(SIR), instituído como apoio aos processos de inclusão escolar de alunos da educação 

especial. Na demanda por “um trabalho estruturador”, endereçado aos professores 

especialistas e aos alunos autistas, encontra-se o fio e os nós desta pesquisa: de autista para 

alunos com impasses em sua constituição psíquica; de estruturado para estruturante. Trata-se 

de olhar e investir em deslocamentos possíveis diante do modo como esses alunos constroem 

a relação consigo, com o outro, com os objetos de aprendizagem e com a cultura. Tais 

sujeitos, ao desestabilizarem as formas tradicionais de aprender e ensinar, propiciam a 

reinvenção dos caminhos pedagógicos. Apostando nessa reinvenção, o Capítulo 3 apresenta o 
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relicário, o texto-caixa, a construção do caso como método, o diálogo entre educação especial 

e psicanálise como possibilidade de sustentar uma ética diante do sujeito-aluno.  

A segunda parte/dobra – Jogos constituintes – profana as tradicionais formas de ser e 

estar na escola, de fazer pesquisa e, sobretudo, de pensar a prática pedagógica no âmbito do 

AEE. O jogo de bordas, o fort-da e os jogos de faz de conta inscrevem o percurso de Bryan 

pelas vias do brincar e de seus efeitos constitutivos. Cada tempo conta com vinhetas 

recolhidas do relicário, sendo indício de sua posição subjetiva, bem como dos deslocamentos, 

das aprendizagens e das ensinagens. O caminho trilhado de um-quase-menino até o menino-

de-verdade fala sobre uma longa e delicada construção. Para finalizar o escrito, alguns desses 

pontos são retomados na perspectiva do fazer docente. 

Entre os caminhos e os desvios, este texto-caixa abre-se como cenário para a educação 

como experiência e o brincar como capaz de produzir experiência. O que se guarda em uma 

caixa? Que o leitor possa, nas dobras do brincar, bordar outros tantos sentidos, assim como 

outras tantas leituras, margens e rasuras. 
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PARTE I – DESDOBRAMENTO DO BRINCAR 
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1 HÁ ALGUMA COISA EM JOGO 

 

 

Bryan abre os armários, observa os objetos, espicha o braço direito e, na ponta dos pés, 

alcança o pote das massinhas de modelar. Coloca-o sob a mesa, como um tesouro 

encontrado. Cuidadosamente, abre-o, molda as massinhas e faz nascerem famílias de 

dinossauros: coloridos, com longos pescoços, grandes barrigas e caudas compridas. 

Quando saem de suas mãos, já têm uma função na cena. Nomeia o tiranossauro Rex, “o 

maior e mais forte de todos”, dá forma à mamãe dinossauro e aos dinossauros filhotes. 

Arma a cena, olha os personagens espalhados pela mesa enquanto amassa e modela o 

próximo. Apaixonado pela Era Jurássica, ele separa os carnívoros e os herbívoros. 

Brinca com eles, os movimenta. Mamãe dinossauro cuida dos pequenos por um curto 

período, logo enfurece-se e começa a persegui-los: busca devorá-los. Bryan a dirige com 

fúria. Os filhotes fogem, mas acabam nas garras da feroz mãe. Diante de tal ataque, 

entro em cena pegando um dos pequenos em perigo e digo: “Você não pode me devorar! 

Quero viver, tenho asas, quero voar!” A mãe dinossauro, encenada por Bryan, ruge e faz 

fortes investidas, das quais me esmero para livrar a cria de suas garras. O menino escuta 

minhas palavras durante a perseguição e dá gargalhadas. São minutos intensos: muitas 

voltas, curvas, acrobacias e novas palavras. O filhote com pescoço quase perdido, mas 

recomposto: compartilhamos o desejo pela vida.1  

 

Bryan cria uma cena, inventa um brincar e dá boas-vindas à minha intervenção. Conta 

de uma capacidade de simbolizar o sofrimento, os sentimentos e os desejos. Diverte-se com as 

palavras que o filhote-dinossauro consegue dizer em seu movimento de resistência. A mãe 

dinossauro, por outro lado, não se comove e, tampouco, desiste da perseguição. Lança-se 

sobre a cria. Sente prazer nas investidas, respondendo com severos ataques às tentativas de 

fuga.  

O brincar de faz de conta, quando a criança ensaia respostas que a retiram de um lugar 

passivo diante do Outro, exige longa e laboriosa construção. De um início rudimentar, 

experimental, com “quase objetos” – como o cheiro, a pele, os tons de voz e os olhares –, até 

os jogos com palavras, cenas e personagens, tem por matéria-prima a linguagem e, por 

cenário, a constituição do sujeito por intermédio de um Outro/outro.2 

Pelo exercício de uma função materna3, constitui-se um campo de descobertas 

(in)visíveis e sensíveis. O infans, amparado por um colo de palavras, é acolhido em um 

emaranhado histórico de sentimentos, promessas e sentidos. É a construção de uma 

bricolagem – de vida – oriunda de resquícios, indícios e tesouros colhidos por um bebê que 

                                                 
1 Nas vinhetas foi adotada esta formatação para diferenciá-la de uma citação bibliográfica.   
2 Para Lacan, o grande Outro se refere ao campo simbólico, ao lugar de registro, filiação e inscrição no laço 

social. O pequeno outro, por sua vez, remete ao eu, ao semelhante e ao igual. A constituição psíquica do sujeito 

ocorre com referência a essas instâncias. 
3 Função materna, no campo simbólico, refere-se ao exercício de inscrição no laço social. Tal operação, de 

filiação ao Outro, é realizada pelo cuidador do bebê, seja o pai, a mãe ou outro que se responsabilize 

desejosamente pela criança. 
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brinca. Brinca com a presença. Brinca com a ausência. Brincando, constrói um corpo. Amplia, 

nesse jogo de vai e vem, as possibilidades de habitar o mundo, de fazer uso das palavras e 

fazer-se por meio delas.  

Do corpo de um outro para o corpo do Outro. O brincar amplia-se, redimensiona-se: 

dele advém o aprender e o trabalhar. É na (im)possibilidade de recobrir com a palavra a 

totalidade da experiência que inventamos sentidos provisórios – jogamos, brincamos com a 

realidade. 

A palavra “jogo” provém do latim jocus, que significa brincadeira, gracejo. Pode ser 

traduzida também como ludus, que remete ao lúdico, à encenação. Huizinga (2000) afirma 

que jocus e ludus constituem o jogo4, sendo esta uma das noções mais primitivas e enraizadas 

em toda a humanidade. Do jogo nasce a cultura, a linguagem, a poesia, o pensamento, o 

discurso, bem como a guerra e o combate. Implica uma ação voluntária e livre, necessitando 

de momentos em que se interrompe a vida cotidiana, sendo capaz de absorver totalmente o 

jogador. 

Como função cultural, torna-se parte integrante da vida, deixa marcas, enriquece o 

viver e constrói algo que é da ordem da experiência. “No jogo existe alguma coisa em jogo 

que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação.” (HUIZINGA, 

2000, p. 3). O jogo não é apenas ação individual de alguém que joga, mas de alguém que joga 

com a linguagem, com a cultura, joga com e no laço social.5 Assim, tem relação com o 

processo civilizatório, com tornar-se homem e conquistar um lugar no mundo. O jogo, o 

brincar, opera no espaço entre o individual e o coletivo. O jogo não resolve o impasse entre o 

eu e o outro, não concilia, não equaciona, mas oferta uma possibilidade de operar com isso. 

De fazer algo com esse mal-estar. Essa é a potência do jogo.  

“Há alguma coisa em jogo.” (HUIZINGA, 2000, p. 37). Para esse autor, trata-se de 

humanização, de um Homo ludens, que brinca, que joga com o eu, o outro e o nós. Uma 

produção cultural capaz de certo êthos, possibilidade de construir e compartilhar um lugar 

para se viver. 

A despeito dessa importância, o brincar, ou o jogo, tem pouco ou nenhum lugar na 

escola. O que ganha espaço é um saber dirigido, técnico, científico e sem desvios: há um 

programa a seguir. O que se joga fora aqui? O espontâneo, o imprevisível, o que não tem 

                                                 
4 Jogo e brincadeira são sinônimos na língua espanhola. 
5 Laço social refere-se à relação entre os sujeitos pela via dos discursos, assumindo as modalidades de cada 

tempo e cultura. Não há laço social natural, e o reconhecimento do outro como semelhante, capaz de permitir 

uma convivência, implica trabalho constante no sentido de sustentar um êthos possível, na presença de certa 

tensão e mal-estar. 
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métrica e todos os outros elementos que falam sobre o brincar. O aluno e o professor ficam 

aprisionados à lógica de cumprimento de horários, programas, sequências. Nesse decurso, 

valorizam-se as rotas preestabelecidas, o conteúdo, o bom comportamento, de modo a manter 

os corpos imóveis e em ordem. Alunos que se movimentam ou se agitam demais, ou, ainda, 

aqueles que não respondem aos padrões ideais, não são reconhecidos como legítimos e, 

rapidamente, são encaminhados para especialistas, objetivando a “resolução do problema”. O 

sujeito é suprimido pelo enquadre científico-tecnicista, em que a regra é seguir o ritmo ditado 

pela instituição escolar, no cumprimento de tarefas e metas. O sensível, o subjetivo e o 

intraduzível não são, assim, considerados pelos saberes educacionais que se sustentam 

prioritariamente por meio de uma racionalidade objetiva, cientificista. 

Para Pagni e Gelamo (2010), esses aspectos decorrem da exclusão da experiência6 no 

campo escolar. Os autores afirmam que a experiência, como parte do processo de 

conhecimento, foi refutada em nome da ciência e das ideias racionais, culminando em seu 

desprestígio entre as práticas educativas: “Ela é subtraída dessa mesma racionalidade que, 

como em outras esferas da práxis humana, tende a se restringir às suas características técnicas 

ou instrumentais, isto é, ao ajuste de meios a fins dados.” (p. 17-18). A educação como arte, 

nessa lógica, reduz-se à arte-técnica, e a experiência é compreendida como uma ameaça aos 

critérios científicos de regularidade, estabilidade e determinação.  

Afirmar a educação como experiência implica reconhecer que a relação humana não é 

previsível, não está traçada de modo definitivo e que, por mais que se suponha certa 

universalidade, sempre haverá a alteridade como ponto de estranhamento e resistência a 

sentidos que se querem absolutos. A educação como experiência questiona ideais de 

objetividade, cientificidade e eficiência tão caros ao fazer docente e à pedagogia. Não se trata 

de fazer uma crítica ao conhecimento científico em si, mas criticar determinada perspectiva 

balizada por ideais pragmáticos, objetivadores do humano. Trata-se também de colocar-se em 

jogo, responsabilizando-se pela cena pedagógica e escolar.  

Nessa perspectiva, o brincar, como possibilidade de fazer experiência, interroga a 

racionalidade técnica da escola, que retira a arte da pedagogia, o lúdico da escola, como se 

fossem antagônicos. Trata-se de convocar o espaço educativo para tomar a infância da 

perspectiva de “um entre” que habita as relações da experiência com a linguagem, das quais 

                                                 
6 “Experiência” é um termo complexo, passível de muitas e diversas interpretações. Neste trabalho, toma-se esse 

conceito como a arte do encontro capaz de produzir efeitos para os sujeitos implicados no processo. Trata-se, 

sobretudo, de se afetar e deixar marcas, numa dialética que só é possível quando se assume um papel responsável 

por seu trabalho, sabendo que sua posição pode causar efeitos na relação, colocando-se em jogo por meio da 

presença, das palavras e de uma atitude ética. Experiência como possiblidade de acessar outra condição antes 

não entrevista, transformando a si mesmo e ao outro pela arte do encontro e do diálogo.  
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irrompe um ato de pensar que, ao mover o pensamento, coloca o sujeito em um processo 

transformativo de si mesmo.” (PAGNI; GELAMO, 2010, p. 30). Essa dimensão de pensar 

pode ser concebida como um acontecimento: gesto de interrupção, de suspensão do/no 

cotidiano a fim de abrir espaço ao novo, à vida. O jogo e o brincar seriam, para esse autor, 

acontecimentos capazes de instaurar intervalo e constituir no âmbito escolar algo singular e, 

simultaneamente, enlaçado ao outro, ao social. O brincar como acontecimento capaz de fazer 

pensar, se pensar e pensar o outro.  

Esta dissertação de mestrado tem por solo a educação como experiência e o brincar 

como capaz de produzir experiência. Como modo de afastar-se do fazer cientificista, propõe 

reconsiderar a função do brincar no âmbito das práticas educacionais, sobretudo para 

aqueles sujeitos/alunos que vivem impasses em seu processo constitutivo. Em diálogo com a 

psicanálise, considera-se o brincar como o próprio trabalho de constituição do sujeito, e daí 

que se intervenha com e a partir do brincar no atendimento educacional especializado. Opõe-

se, portanto, ao fazer pedagógico, à educação e à escola direcionados pela idealização e pela 

normatização, que requerem, primordialmente, obediência, adaptação, competências e 

habilidades.  

O jogo será jogado, a partir das vivências da pesquisadora, em diálogo com autores de 

referência na psicanálise com crianças – como Donald Winnicott, Alfredo Jerusalinsky, 

Julieta Jerusalinsky e Ricardo Rodulfo. Apresentam-se o brincar e seus desdobramentos nos 

tempos da infância, para o trabalho e deste para a pesquisa; dos jogos constitutivos com um 

aluno da educação especial, aqui chamado de Bryan, capaz de ressignificar o fazer do 

professor e a função da escola. Por dobras – de vida, de papel e de escritos – e sucessivos 

retornos ao vivido, o texto traz dinossauros, coelhos, encontros desencontrados, silêncios e 

palavras que, gentilmente, compõem o lócus, ou o campo, de pesquisa. Todos habitam uma 

caixa onde a memória brinca, recria e constrói um caso: o de um menino que brinca e, 

brincando, constrói outras possibilidades de habitar a escola e a vida.  
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2 DO BRINCAR ADVÉM O TRABALHO 

 

 

Brinco com o tempo, de olhar o tempo e de me deixar olhar por ele. Olho a caixa- 

relicário, encontro objetos e desobjetos, letras e palavras, sentimentos e dúvidas. Caixa que 

leva inscrita meu nome em caprichadas letras professorais. A partir dos acontecimentos ali 

guardados, é possível construir uma história. Trajetória iniciada nos meus tempos de brincar 

infantil.  

Como diz Fernández (2001), para aprender é necessário reconhecer a passagem do 

tempo, do processo constitutivo e historiar-se. Minha família trabalhava com a produção de 

roupas de lã em máquinas de tricô. Acompanhava o entrelaçamento dos fios, juntava os restos 

jogados ao chão e os emendava com pequenos nós, criando uma imensa linha colorida. Essas 

sobras eram a matéria-prima de uma construção, se tornando uma pequena bola colorida. Aos 

poucos, esse resto foi criando corpo e, de tão bem amarrado e cuidado, tornou-se um objeto 

importante com o qual costumava brincar. A arte de trançar e laçar fios, restos, transformou-

se em grafar, cuidar e brincar com as palavras.  

 O fio do novelo a guiar-me nesse primeiro tempo da pesquisa diz algo sobre meu 

lugar na educação. Observo como as imagens acomodam-se, suspiram quando retomo minha 

trajetória. Palavras-fios sobressaem-se como texto principal, algumas ilustram o contexto, 

outras marcam presença pela reflexão. Os fios do brincar se desenrolam mostrando os nós, as 

amarrações, as emendas, as diferentes espessuras e cores. Uma construção de restos, 

arquitetura complexa que se amplia e se mostra com restos também de recordações e 

memória. Fernández (2001, p. 49), novamente, contribui com esse movimento: “Toda 

recordação é uma invenção. Porém dizer que é uma invenção não quer dizer que não seja 

verdadeiro.” 

Recordar e narrar implica tecer histórias com as palavras, como outrora acompanhava 

o tecido a se construir, com os movimentos de ida e vinda do carrinho da máquina nas 

agulhas. Escutava a contagem, as anotações e o nascimento do tecido. Tramar textos com 

palavras é um movimento de muitas idas e vindas, escolhê-las, olhá-las, pegá-las e, 

artesanalmente, costurá-las. Cuidadosamente, arrumo meus restos, fios e sentidos em caixas 

construídas ao longo do percurso. Dessas caixas, abre-se, germina, uma possibilidade, um 

estilo de pesquisar e escrever. 

Um pouco maior, brincava de fabricar caixas com capas de cadernos antigos. 

Dobradura com valor afetivo único: papéis acartonados cheios de versos, recados e 
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assinaturas de colegas e amigos. Sinais de estima ajudaram a construir espaços onde guardar 

relíquias. Papéis de presente encapavam o externo, sendo possível acessar os registros 

retirando a tampa. De muitas caixas foi feita minha trajetória. Caixas de sapatos recobertas 

por fotos xerocadas, envernizadas com cola branca, técnica ensinada por uma tia em um curso 

de artesanato, tomavam aparência de imagens envelhecidas. Caixas onde habitavam histórias, 

registradas, dessa vez, não mais dentro, mas na parte exterior. Folhas de papel micro-

ondulado transformadas em porta-joias: uma longa história com riquezas feita de papel.  

Abro caixas onde há diversos fios recolhidos para esse encontro com a folha em 

branco, buscando uma tessitura de palavras, nos primeiros indícios de minha constituição 

como professora. Quantas promessas ali se delineavam em meio aos lápis coloridos e às 

folhas mimeografadas. As folhas em branco pediam canetas hidrográficas cujo traço 

encantava-me. Sentia-me acolhida, olhada, cuidada e ensinada por aquela que se tornou 

inspiração para a escolha pela profissão. Minha professora alfabetizadora mostrou-me as 

terras onde nasciam as letras, mas antes disso, a partir desse encontro com a escola e a 

professora, descobri que existia outro mundo, outro ar para respirar e novas possibilidades de 

relação.  

Considero essas memórias fios de uma história singular, guardados preciosos que, 

embora, de certa perspectiva, façam parte do passado, são um relicário presente nas linhas que 

escrevo. Encantavam-me folhas, cartolinas, tintas e atividades diversas, como teatro de 

fantoches e contos, capazes de transpor o espaço de nossa sala de aula. Ainda sinto na ponta 

do dedo indicador a aspereza da lixa. Contornava as letras coladas em placas de madeira. A 

professora chamava um a um, observava o caminho percorrido pela mão, indicando o ponto 

de partida e de chegada do traçado. A rigidez da lixa contrastava com a delicadeza da mestra: 

seus olhos suaves pousavam em um aluno de cada vez, acompanhando o percurso. Traço que 

faz registro. Deparar-me com essa imagem, construída entre a aspereza da lixa e o olhar da 

professora, ajuda-me a pensar o que me passa, me faz marca, registro, experiência.  

Um pouco maior, brincava de “escolinha”. Nos fins de tarde, organizava minha sala de 

aula em frente ao depósito do mercado onde minha família trabalhava, utilizando caixas de 

verdura como mesas e jornais como bancos. Aos poucos, meus vizinhos iam chegando e 

tomando seus lugares na sala de aula improvisada. Meus pais nomeavam nas conversas entre 

os adultos: “A Juliana vai ser professora!” 

Nas séries seguintes, senti na pele, no corpo e nos pensamentos o peso de uma 

educação escolar tradicional, em que o referendado era o conteúdo, muitas vezes, sem 

conexão com a vida que pulsava num outro lugar; as avaliações causavam temor e um 
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sentimento de sempre estar aquém do esperado. Proposta que ignorava outras instâncias do 

saber, valorizando o cognitivo e as capacidades de silêncio e de domesticação do corpo. 

Cambi (1999, p. 608) contextualiza tal cenário pedagógico a partir do diálogo entre os 

pressupostos de Piaget com a psicologia cognitiva americana: “[...] pouco atenta aos 

problemas sociais da educação e muito atenta aos da aprendizagem e da instrução, sobretudo 

científica.” Busca-se o desenvolvimento cognitivo:  

 

E a escola deve organizar-se segundo uma ‘teoria da instrução’ que tenha conta da 

‘progressão da aprendizagem’, se estruture em torno do princípio do ‘reforço’ 

(através de procedimentos capazes de tornar autocorretiva a aprendizagem) [...]. 

(CAMBI, 1999, p. 613). 

 

Nesse contexto, que já não me parecia tão encantador, cumpria todos os requisitos 

para tirar boas notas. Os conteúdos eram decorados e escritos nas provas para, no instante 

seguinte à entrega das várias folhas que provariam o “conhecimento adquirido”, serem 

relegados ao esquecimento. Restava um grande alívio por ter vencido o momento da 

avaliação.  

Embora muitos teóricos e estudiosos discutissem, apostassem no desenvolvimento de 

aspectos criativos, inventivos, no papel do social, as escolas, de modo geral, seguiam e 

seguem arraigadas no modelo cognitivista. Tal prática pedagógica retira o protagonismo de 

professores e alunos no processo, incidindo na repetição, na demanda por assimilar os 

conteúdos ao estabelecer respostas e formas corretas de ensinar e demonstrar as 

aprendizagens. Cambi (1999, p. 613) aponta: “Através dessa ‘teoria da instrução’, que fixa os 

critérios para a transmissão da cultura, é reconhecido o papel específico à escola, o de instruir, 

que a torna uma instituição autônoma e central [...]”. 

Larrosa (2002, p. 21-22), por sua vez, ajuda-nos a diferenciar esse modo de conduzir a 

educação da proposta de pensá-la como possibilidade de construir experiência, assinalando 

que: “[...] a ênfase contemporânea na informação, em estar informado, e toda a retórica 

destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e informados; [...] não faz outra coisa 

que cancelar nossas possibilidades de experiência”.  

Mais alguns fios desse percurso saem da caixa, rememorando nós e fios soltos: 

instruída e informada, segui meu percurso escolar. Ao adolescer, era chegada a hora de 

oficialmente fazer a escolha: cursei o magistério. Desse espaço e desse tempo, destaca-se uma 

lembrança: a professora de português estabeleceu uma parceria com uma escola especial 
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próxima, propondo um projeto de trabalho. Em uma visita, conheci um pouco das atividades 

pedagógicas realizadas em uma escola exclusivamente especial.  

O ano era 1999. Porto Alegre, assim como outras cidades brasileiras, vivia sob o 

auspício da integração escolar. Espaços escolares regulares coabitavam com outros ditos 

especiais. Beyer (2006, p. 75) comenta que esse movimento da educação integradora “[...] 

consistiu sempre na demasiada sobrecarga do sucesso da proposta sobre os esforços de 

alguns: o heroico e sacrificado professor; a criança e suas condições pessoais de adaptação, a 

capacidade da família em dar o suporte necessário, e assim por diante.” Tal dinâmica, 

segundo o autor, constituiu dois grupos: as crianças com e sem necessidades educacionais 

especiais.  

Considero importante, no sentido de margear esta pesquisa, deslindar algumas 

palavras sobre esse primeiro encontro desencontrado, redimensionando-o, posteriormente, 

com o ingresso na rede municipal de Porto Alegre pela via do atendimento educacional 

especializado em uma sala de integração e recursos e, sobretudo, pela invenção de um 

trabalho que se deu pelo deslizamento do estruturado para o estruturante.  

 

2.1 ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

No ano 2000, último ano do curso de magistério, estudávamos sobre as leis e as 

formas organizativas do trabalho pedagógico. Entre discussões, reportagens e artigos, ressurge 

o tema da educação voltada aos alunos com deficiências. A existência de espaços segregados 

não causava estranheza, tal perspectiva era a sustentada. Muito tempo depois, estranho e 

interrogo as frágeis linhas a separar os que aprendiam daqueles considerados não aptos para 

tanto. Tais incômodos não eram só meus. Todo um movimento social, cultural e teórico 

questionava a existência e a pertinência de espaços paralelos na educação. Dentre tantos 

argumentos, um chamou-me a atenção: as características apresentadas pelos alunos 

considerados deficientes são contextuais e relativas, ou seja, não se explicam somente pela 

causalidade orgânica, pelo órgão lesionado ou pelo coeficiente de inteligência diminuído. As 

possibilidades de ser aluno e de estar em uma escola, onde o aprender não seja reduzido aos 

hábitos de vida diária, não estão determinadas previamente. Ao referendar tal mudança de 

perspectiva e roteiro, Coll, Marchesi e Palacios (2004, p. 20) afirmam: “devemos levar em 

conta o contexto no qual se produz a aprendizagem: o funcionamento da escola, os recursos 

disponíveis, a flexibilidade do ensino, a metodologia empregada e os critérios de avaliação 

utilizados.” Para Beyer (2006, p. 75), por sua vez, tal projeto pedagógico intitula-se como 
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inclusivo, ou seja, “objetiva não produzir categorização [...], não há dois grupos de alunos, 

apenas crianças e adolescentes que compõem a comunidade escolar e que apresentam 

necessidades variadas.” O tema capturou-me, de modo que o passo seguinte foi o curso de 

licenciatura em pedagogia com habilitação em educação especial.  

Linhas que se cruzam e pouco dialogam. Disputas por espaços, por verbas, pela 

permanência de certa maneira de fazer e pensar em conflito com outras possibilidades teóricas 

e conceituais. Skirt (1996) afirma que o conhecimento da educação especial, por se basear em 

teorias equivocadas, principalmente de cunho behaviorista, não consegue produzir uma crítica 

e, dessa forma, sustentar a perspectiva inclusiva.  

Minha  formação demonstrava tais conflitos. Baseada nos aspectos cognitivos e 

comportamentais, indicava que a prática pedagógica deveria centrar-se nos déficits e, a partir 

deles, fazer os alunos reagirem adequadamente aos estímulos apresentados. As intervenções 

estavam quase sempre direcionadas às manifestações clínicas de cada caso. Como conter um 

aluno em surto? Como limitar os estímulos para facilitar a concentração dos cegos? Quais 

tipos de trabalho são possíveis para os deficientes físicos? A intervenção pedagógica 

destinava-se, principalmente, a encaminhar o trabalho em instituições educativas 

especializadas. Nesse contexto, o eixo central do fazer docente partia de um saber médico e 

do diagnóstico clínico. Deles derivavam as possibilidades escolares, bem como as didáticas, 

os tempos e os espaços educacionais.  

Eu percebia, contudo, que a prática amparada nos termos médicos, na etiologia e nos 

indícios comportamentais não auxiliava o trabalho pedagógico. Essa história traz um fio de 

lembrança: inscrevi-me para trabalhar como estagiária de inclusão na rede municipal de Porto 

Alegre. A proposta era acompanhar três alunos então integrados.7 Tratava-se de um menino 

com mielomeningocele, uma menina com diagnóstico de transtorno do déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) e outro com paralisia cerebral. Todos frequentavam as séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Foi meu primeiro ensaio como professora de alunos 

marcados por uma diferença significativa. Lembro-me do estranhamento, do incômodo de 

colegas e professores perante alguém, um outro, que não lhes devolvia a imagem de aluno 

considerado ideal, normal. Amorim (2004, p. 73) afirma que o conceito de diferença remete-

se às ideias de categorização do outro, reduzindo-o às categorias binárias: “Os pares 

semelhante/dessemelhante, mesmo/outro, idêntico/diferente [...]” cuja lógica é “impotente 

                                                 
7 Nomenclatura utilizada para designar alunos com necessidades educativas especiais no sistema comum de 

ensino. 
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para validar toda procura do outro, que respeite a identidade e a alteridade de si e de outrem”.8 

Com base nos conceitos de diferença e alteridade trabalhados por essa autora, compreendo o 

quanto tais crianças reportavam professores e escola a uma alteridade radical. Pelo impacto, 

pela estranheza representada por um outro incapaz de se encaixar em uma imagem 

previamente delimitada, tratava-se mais de uma colisão do que de um encontro. Quanto maior 

o desencontro, mais laudos e especialistas em diferenças eram solicitados. Quando se usa a 

classificação como forma de conhecer e aproximar-se desse outro, colocando-o em uma 

escala, desvela-se a relação no nível da diferença. “A diferença é a recusa da alteridade.” 

(AMORIM, 2004, p. 73). Para inscrever a relação no vetor da alteridade, basta tomar o outro 

como enigma, em que não é possível nem necessário fazer comparações: “trata-se de 

dissociação: o outro é irredutível a mim e a ele mesmo.” (AMORIM, 2004, p. 73).  

Tratava-se (e ainda se trata) de um exercício: colocar-me a pensar sobre o que fazia, o 

que dizia e como me posicionava; construir aproximações e distanciamentos. Encontrar 

conceitos capazes de permitir a expressão da alteridade, da descontinuidade e do intervalo. O 

tema da ação docente, da prática pedagógica tomava conta de minhas inquietações. O modo 

de movimentar-me na relação afeta a maneira como os alunos se colocam? O lugar de onde se 

vê cria (im)possibilidades pedagógicas? Sentia-me aprendendo ao testemunhar essas várias 

situações, para mim, inéditas. Invenção, fios tramados contando com olhos e ouvidos atentos 

e desejo de ensinar e aprender.  

Recolher as preciosidades desse tempo inaugural como professora de alunos em 

situação de inclusão escolar exige uma pausa e um distanciamento. Intervalo. Certo 

estranhamento. Com os olhos suavemente fechados, como quem aguarda sentir o aroma do 

café passado na sala dos professores, deixo entreaberta a caixa da memória que se ilumina, e 

meu percurso como professora se tece: 

 

Situar a reflexão na experiência é também pôr o acento no singular, no trabalho de 

cada um que se tece no tempo; trabalho de produzir a conexão significativa entre os 

acontecimentos, trabalho de contar e se contar neles diante dos pares, colegas 

também ocupados em tecer, no tempo, o seu lugar na experiência. (RICKES, 2005, 

p. 41). 

 

Incumbida de acompanhar as atividades em sala de aula e fazer os deslocamentos e a 

higiene do menino cadeirante, li alguns materiais sobre a deficiência, mas nada ajudou 

pedagogicamente. Encontrei informações que descreviam a deficiência, as causas orgânicas, 

                                                 
8 Nomenclatura utilizada pela autora para definir “outro”, com letra minúscula, como indivíduo pertencente a 

uma cultura. O “Outro”, com letra maiúscula, faz referência à universalidade do conceito gênero  ou espécie. 

“Outrem” é usado como equivalente de Outro. (AMORIN, 2004). 
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as medicações requeridas, as técnicas comportamentais a serem utilizadas para focar a 

atenção. Dados sobre a organicidade não reportam como o aluno estabelece relação com os 

outros e com o conhecimento. Textos explicativos sobre o que poderia ser considerado 

desenvolvimento normal e o que derivava da patologia, explicações sobre como fazer o aluno 

adequar-se às exigências da escola e do mercado de trabalho tampouco auxiliavam na 

construção de um fazer que eu pudesse considerar enriquecedor de possibilidades para alunos 

e professores. Tínhamos informações sobre os alunos, os quais, por sua vez, recebiam 

informações sobre o que e como fazer. Contudo, pouco de uma educação ocorria. Sentia que a 

escola estava esvaziada de sua principal função.  

Ocupar-se da informação direciona a um tipo de prática pedagógica. Azevedo et al. 

(2013, p. 3) situam historicamente que “o tecnicismo foi introduzido na educação brasileira na 

década de 1960, no decorrer do regime militar, por meio da implantação dos programas de 

desenvolvimento social e econômico [...]”, havendo ainda uma grande influência na prática 

pedagógica dos dias atuais. 

 

A prática pedagógica encontra-se voltada para a aplicação sistemática de princípios 

científicos comportamentais, cujo papel do professor é administrar as condições de 

transmissão de conteúdos, cabendo ao aluno executar o sistema instrucional 

previsto. Nesse aspecto, o processo de ensino e aprendizagem decorre do 

comportamento operante, por meio da utilização de princípios e estratégias próprias 

da psicologia behaviorista. (LUCKESI, 2003 apud AZEVEDO et al. 2013, p. 3).  

 

Preocupava-me o destino desses alunos depois de terem finalizado o Ensino 

Fundamental. As respostas dessa questão convergiam para uma educação voltada ao trabalho, 

ou melhor, a algumas possíveis profissões. Pensava-se numa educação tecnicista, com 

objetivos específicos para que os alunos – alguns – pudessem ocupar-se de um ofício quase 

sempre manual. Azevedo et al. (2013) explicam sobre o motivo de essa tendência pedagógica 

focar o desempenho de funções que pudessem ser utilizadas como habilidades no mercado de 

trabalho. Reverenciando a técnica da instrução, a escola ocupava-se de entrar na lógica do 

modelo capitalista, em que a produção ganhava destaque em detrimento de outras 

aprendizagens.  

Embora não de maneira explícita, a orientação era modelar, enquadrar o aluno nas 

normas escolares. Valorizavam-se as questões “do futuro”, os alunos eram incentivados a 

realizar todas as tarefas. Nessa perspectiva, atuava nos moldes da pedagogia tecnicista que 

“considera que a escola deve ser modeladora do comportamento do aluno, pois, agindo dessa 
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forma estará contribuindo para que o sistema social se torne harmônico, orgânico e 

funcional.” (AZEVEDO et al., 2013, p. 4). 

Como estagiária, ajudava a copiar do quadro, conversava com os alunos e observava o 

estilo das professoras. Responsável por acompanhar os alunos em sala de aula, no pátio e em 

passeios, estava à disposição para auxiliar no planejamento, participar de conversas com os 

pais e participar dos conselhos de classe. Tinha-se por objetivo que os alunos “da inclusão” 

fossem comportados e acompanhados para atingir os mesmos objetivos do restante da turma. 

Esse modo de atuar mostra uma desconsideração em relação ao sujeito aprendente. Segundo 

Azevedo et al. (2013), essa vertente pedagógica investe na instrução programada e na 

avaliação do comportamento, buscando desenvolver competências funcionais. No âmbito de 

alunos com deficiência, cabe salientar que as expectativas eram muito minimizadas, assim 

como os processos escolares objetivados e empobrecidos.  

Caixas de histórias. Ao abri-las, é necessário disponibilizar os ouvidos para que muitas 

palavras, angústias, dúvidas e desejos saltem de dentro pedindo passagem, escuta, olhar, 

possibilidade de ressignificação. No papel de estagiária, acompanhava algumas conversas 

com os pais. Eles contavam sobre a história desses sujeitos, e eu considerava que tais palavras 

afetavam seu desenvolvimento. Quando uma mãe disse: “[...] achei que tinha um bicho na 

minha barriga, não sabia que estava grávida”, senti um arrepio e desejei que seu filho não 

estivesse ouvindo. Outra contava perceber as dificuldades da filha, relacionando-as às 

dificuldades financeiras vividas na família: “Acho que é porque eu não tinha leite pra ela 

quando era pequena.” Outra impactante lembrança trata de uma professora gritando à sua 

aluna: “Tu é burra? Só pode ser burra porque eu já te expliquei.” Como estagiária, 

lamentava, pensando lhe faltar educação. Hoje, porém, percebo que a falta era de boas 

palavras. Outro modo de anunciar sua posição, em uma perspectiva distinta no gesto e no tom 

da voz, acontecia quando um aluno discretamente solicitava aos colegas que fizessem a tarefa 

por ele. Sua professora firme pontuava: “Não! Você que deve fazer seu trabalho, do seu jeito! 

Você consegue!” 

Cada um desses alunos sentiu essas situações de um modo diferente. Larrosa (2002, 

p. 27) empresta palavras para compreender a importância daquilo que se diz e do modo como 

isso é dito na constituição de uma cena educacional: “Se a experiência é o que nos acontece e 

se o saber da experiência tem a ver com a elaboração de sentido ou do sem sentido do que nos 

acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo [...]”. Desconheço 

os efeitos daquelas palavras nos sujeitos. Acredito, entretanto, que deixaram marcas não 

muito simples de apagar ou borrar. Dessas memórias restam também meu desconforto perante 
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uma lógica escolar que compreende certa disjunção entre as palavras e a construção das 

(im)possibilidades de ensinar e aprender, a importância de focar o singular e a alteridade, não 

reduzindo o outro a ele mesmo, bem como o fato de priorizar a experiência em detrimento de 

uma ação pedagógica centrada na informação. Reflexões que auxiliam pensar nos 

desdobramentos das palavras escolhidas para o trabalho educativo com todos e com cada 

aluno. 

Estagiária, alunos e professora. Embora presenciemos a mesma cena, a leitura e os 

sentidos que daí se depreendem, serão sempre peculiares e singulares: “[...] o saber da 

experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência 

não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas ainda que enfrentem o mesmo 

acontecimento, não fazem a mesma experiência.” (LARROSA, 2002, p. 27).  

Palavras-relíquias se inscrevem permanentemente nas mais diversas instituições 

educativas. Diferentes construções, abrigos contra intempéries feitos com o mesmo tipo de 

material: palavras. Matéria que oferta diferentes fios nas inúmeras situações quando a vida 

demanda estar com o outro e estabelecer laços. 

Ao concluir as disciplinas da graduação, iniciou-se o tempo de estágio. Momento de 

intensos desafios. Alunos que batiam, gritavam, fugiam e se afastavam quando convocados; 

inventar e reinventar o planejamento constituiu-se parte dessa etapa. No fim do semestre, foi 

possível colher sinais que indicavam a construção de espaço de convivência e de trocas. 

Escutar histórias, jogar e brincar foram alguns dos objetivos que puderam ser vivenciados. 

Nessa época, fui chamada pela Secretaria Estadual de Educação para assumir a vaga do 

concurso de magistério, do estado do Rio Grande do Sul, para séries iniciais. Trabalhei por 

sete anos como regente de turma, em sua maior parte cativada pelo processo de aquisição de 

escrita e leitura, em turmas de alfabetização, reinterpretando meu modo de olhar e ensinar.  

Nesse decurso, recebi um aluno com síndrome de Down, vindo de uma escola 

especial. Ele demandava apoio constante para que pudesse construir outras possibilidades de 

relação. Os colegas tentavam se aproximar, mas ele batia em todos que se arriscavam a 

ultrapassar a barreira imaginária imposta mais claramente a cada investida dos seus pares. Eu 

ficava exasperada. Os poucos momentos nos quais foi possível estabelecer uma ponte 

aconteceram por meio do brincar, quando jogávamos bola dentro da sala. Ele retornou para a 

escola anterior deixando marcas e muitas perguntas. O acesso à escola não se colocava como 

possibilidade de permanência; hoje, entretanto, é possível observar o contexto com certa 

distância. Pensar, falar, narrar sobre o que se passou é um modo de fazer experiência. Vaz 

(2010) afirma que a experiência é a tessitura objetiva e subjetiva que se vitaliza quando pode 
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ser narrada e compartilhada. O encontro entre o corpo, o pensamento, os sentidos e os 

significados ajuda a ressignificar o passado. 

Quando me inscrevi para o concurso para professora da rede municipal de ensino de 

Porto Alegre, optei pela educação especial. Ao ser contemplada nos chamamentos, a 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Porto Alegre-RS encaminhou-me para uma 

Sala de Integração e Recursos (SIR)9, numa escola situada na zona leste da cidade. Uma 

caixa-história com mapas, documentos, política, discussões e construções. Momento de ler, 

analisar, retomar objetos e desobjetos construídos nesse tempo histórico de processo de 

inclusão escolar.  

 

2.2 REDE MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  

 

Em uma tarde quente de primavera, meados do mês de novembro de 2012, recebi o 

bilhete de ingresso para a escola à qual fui destinada. Entreguei-o com alegria nas mãos do 

diretor, que me mostrou a escola, explicou questões de funcionamento geral, me levou à sala 

dos professores e me apresentou alguns colegas.  

Com o tempo e muitas conversas, fui sendo informada de que as instituições 

educativas da SMED estão situadas em zonas periféricas da cidade, geralmente, atendendo à 

população com poucos recursos econômicos. Ao pesquisar sobre a rede, descortinam-se os 

movimentos realizados em busca de uma educação que rompesse com a perspectiva 

tradicional. Na busca por oferecer uma proposta educacional não excludente e que 

contemplasse o processo de aprendizagem dos alunos, na década de 1990, houve alterações na 

proposta de currículo “[...] no sentido de propor novas alternativas de organização pedagógica 

para responder às limitações de uma escola tendenciosamente seletiva e marcada pela 

repetência e pela evasão.” (BAPTISTA; CHRISTOFARI, 2008, p. 415). 

A respeito desse momento histórico, Hickel (1994, p. 53) marca sua passagem na 

Secretaria de Educação contribuindo para repensar o olhar dirigido aos alunos, assinalando a 

influência da área da saúde. Essa autora afirma que, durante muito tempo, o diálogo da escola 

com a área médica restringia-se ao encaminhamento, com objetivo de aquela se 

desresponsabilizar pela continuidade do processo de aprendizagem do aluno. Desse modo, a 

autora propõe refletir sobre os efeitos desse processo no encaminhamento de alunos para as 

classes especiais. Afirma que se estabelece uma relação na qual os problemas escolares são 

                                                 
9 Local onde são atendidos alunos em situação de inclusão escolar, nomeados como público-alvo da educação 

especial na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. 



25 

 

   

tratados como se fossem uma patologia, justificando-se a não aprendizagem. Além disso, 

percebe-se a existência desse movimento nos enquadramentos construídos pela escola, 

nomeados com termos técnicos indicativos de transtornos de fala, escrita e cálculos. A 

instituição institui-se de poder para afirmar o que “o aluno tem”, determinando, por 

conseguinte, sua necessidade de atendimento médico especializado, uma vez que essa 

descrição o toma e o identifica, assim como um carimbo, que marca e condena.  

Hickel (1994, p. 57), contribuindo novamente para essa reflexão, afirma: “[...] numa 

perspectiva construtivista, poder-se-ia dizer que o diagnóstico é um processo contínuo, e tudo 

o que se pode fazer inicialmente [...] é fazer perguntas sobre a não aprendizagem, é levantar 

hipóteses [...].” Essa perspectiva, portanto, deve servir para pensar a intervenção, e não o 

encaminhamento para espaços segregados. A mesma autora pontua que, ao deparar-se com 

situações de dificuldades de aprendizagem, o investimento deve se dar no sentido de buscar 

compreender o modo como esse aluno aprende, o que aprende e o que deixa de aprender, 

buscando alinhavar sentidos singulares que possam ajudar a compreender tal dificuldade, 

desvelando outro modo de olhar e investir na prática pedagógica.  

Nesse tempo, intensificaram-se as incursões no sentido da inclusão escolar. 

Encontravam-se alunos com características que antes não chegavam às turmas regulares: 

alunos com necessidades educacionais especiais.  

Na forma de um dispositivo capaz de sustentar tal processo, nasce um projeto10 para 

atender aos alunos em situação de inclusão escolar, desenvolvido por um grupo de professoras 

da Escola Lidovino Fanton em conjunto com a assessoria da SMED. Trata-se da Sala de 

Integração e Recursos (SIR), conforme relata Tezzari (2002, p. 79), criada pela “necessidade 

de suporte aos alunos com necessidades educativas especiais, vindos do ensino especial para o 

ensino comum ou já inseridos no ensino comum, bem como aos professores.” A autora 

explica que a implantação dessa proposta ocorreu em 1995, em quatro escolas da rede. Bridi 

(2004, p. 39), por sua vez, destaca: “A criação do serviço da SIR ocorreu em função do 

aumento das matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais no âmbito da rede 

municipal de ensino.” Contempla-se, com essa proposta, a oferta de apoio aos alunos em 

situação de inclusão escolar, o suporte ao professor da sala de aula regular e o 

acompanhamento às famílias. Para Tezzari e Baptista (2002, p. 146), 

 

                                                 
10 Informações aprofundadas sobre a implantação e ampliação da proposta da Sala de Integração e Recursos no 

município de Porto Alegre encontram-se em produções como: Tezzari (2002), Sulzbach (2003), Bridi (2004). 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Tezzari,%20Mauren%20L%C3%BAcia
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Sulzbach,%20Raquel%20Alvarez
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[...] a SIR é um espaço paralelo de atendimento, em turno inverso àquele no qual o 

aluno frequenta a classe comum. Os alunos atendidos passam por uma triagem 

pedagógica que identifica a necessidade de uma ação específica e complementar, a 

ser desenvolvida por um profissional da educação especial. Há ênfase em atividades 

alternativas àquelas desenvolvidas em sala de aula, partindo-se dos recursos 

apresentados pelo sujeito.  

 

Tal espaço foi criado para ofertar uma intervenção distinta da proposta de sala de aula 

regular. A composição deve ajudar esse aluno a estar na escola, a ser aluno. Envolve auxílio 

no planejamento, “podendo incluir, também, o acompanhamento no seu grupo de sala de aula, 

quando for necessário.” (PORTO ALEGRE, 1996, p. 46). 

 

2.3 TRABALHO COMO PROFESSORA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

Na instituição para a qual fui designada, apesar das diretrizes municipais, não havia 

lugar para SIR, para seus alunos e professores. Não se tratava apenas de inaugurar um serviço, 

mas havia questionamentos sobre a legitimidade dessas proposições. No fim do ano de 2011, 

a maioria dos materiais do Ministério da Educação estava encaixotada, aguardando definição 

da sala onde seriam instalados. Ao me integrar na escola, iniciou-se o movimento para a 

montagem oficial desse espaço destinado a receber, acolher e atender a alunos de inclusão. O 

laboratório de aprendizagem é desacomodado para dar lugar à SIR, no andar térreo, de modo 

a facilitar a acessibilidade. Embora houvesse o cuidado na avaliação do espaço mais acessível 

para os alunos que poderiam apresentar dificuldades de locomoção, nos primeiros meses, a 

sala foi utilizada como depósito de livros didáticos e depois ocupada com materiais escolares 

enviados pela Secretaria de Educação para distribuição aos alunos. Esse modo de tomar a sala 

e o trabalho como depósito não está ligada somente ao fato de ter de abrir lugar para a atuação 

de um profissional com um novo papel na escola, mas tem relação com a longa história da 

educação especial. Conforme Tezzari (2002), retomando a história das pessoas com 

deficiência, há discriminação e resistência para com esses sujeitos desde a antiguidade. Na 

Idade Média, as crianças com deficiência eram consideradas sub-humanas, sendo 

abandonadas à morte. Pela influência do cristianismo, esses sujeitos passaram a ser 

considerados pessoas, pois eram dotados de alma. Aos poucos, as pessoas com deficiência se 

tornaram interesse da medicina, mas ainda eram mantidas em situação de isolamento, com 

cuidados escassos. “Como não eram produtivas, a solução encontrada foi enviá-las a asilos, 
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que durante séculos atuaram como grandes depósitos de pessoas consideradas desviantes.” 

(TEZZARI, 2002, p. 107).  

A desconfiança persistia. Em 2010, período de instalação do “espaço SIR” na escola 

Projetos11, surgiram muitas críticas advindas do grupo de professores. Algumas veladas, que 

indicavam um receio quanto ao significado desse recurso instalado fisicamente na escola. No 

intervalo entre as aulas, uma professora exclamava em voz alta para todos e para ninguém: 

“Chega de aluno burro nessa escola, que mandem um pouco pras outras escolas, a nossa já 

tá cheia!” 

Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram segregadas para poupar a 

sociedade do embaraço de se deparar com a alteridade. Os movimentos integracionistas e 

inclusivos datam de aproximadamente cinco décadas, discretamente pautados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 4.024/61 (BRASIL, 1961), indicando o 

atendimento dos “excepcionais” preferencialmente dentro do sistema comum de ensino. 

Quando se concretizam ações afirmativas e de apoio ao alunado tradicionalmente considerado 

da educação especial, ainda nos encontramos num momento histórico de muita resistência. 

Percebe-se como abrir espaço para acolher a alteridade é um processo moroso, difícil, que 

encontra palavras emperradas em um caos histórico segregacionista. É sentido como 

sobrecarga de trabalho, uma vez que não era necessário se deparar com alunos com 

deficiência. Na fala de alguns professores, aparece a reclamação direcionada à sala e ao 

serviço, ao reduzido número de alunos atendidos, às saídas para as reuniões. Usam-se as 

peculiaridades do atendimento na tentativa de justificar o quanto se fazem necessários equipe 

e equipamentos específicos. Restolhos que insistem na busca por conservar a lógica 

separatista. É preciso sustentar a legitimidade do direito a todos à escola comum em um 

conjunto de argumentos teóricos e práticos.  

Com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), tais conflitos se acirram. Alunos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), deficiências e altas habilidades/superdotação têm seu lugar na 

escola garantido pelo Estado e são amparados pelos direitos à educação, à diferença e à 

igualdade. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) se ressignifica. Ampliam-se as 

possibilidades de acesso à escola, contudo, tal movimento indica pouco da permanência. 

 

O texto político estabelece contornos de uma realidade cuja qualidade se joga na 

arena de disputas, resistências e embates. A letra da lei não circunscreve 

                                                 
11 O nome da instituição é fictício, para que sua identidade seja resguardada. 
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completamente as possibilidades do acontecimento. Como letra, implica leitura. E 

como leitura, implica – por mais que se queira varrer o equívoco de seu enunciado – 

abertura aos sentidos. A leitura nunca é linear, unívoca ou consensual [...]. 

(VASQUES; MOSCHEN; GURSKI, 2013, p. 87). 

 

Entre o texto e o cotidiano, uma profusão de encontros desencontrados. Sem saber o 

que esperar, uma professora nova a ocupar um lugar regido pela orientação da SMED causou 

extrema desconfiança. Numa reunião, colegas tensionavam o atendimento de alunos, cujos 

pais não haviam comparecido aos chamamentos, dentro do turno de aula. Informando-lhes 

não ser essa a orientação da mantenedora, ouço palavras de insatisfação: “Isso é injusto! Se tu 

é professora da escola, tem que atender à organização da escola”.  

Inicialmente, manter uma postura firme em relação às diretrizes causou um grande 

desconforto nas relações. A aproximação foi lenta. Brotavam comentários públicos: “A única 

coisa que funciona nessa escola é o laboratório de aprendizagem, manda pra lá!” As 

reuniões mensais12 auxiliavam em linhas gerais, enquanto nos encontros regionais13 era 

possível discutir casos, realizar estudos teóricos e trocar ideias sobre o funcionamento do 

trabalho. Discutia-se o quanto escutar, ponderar e respeitar o processo do grupo de 

professores também fazia parte do trabalho da SIR.  

Considera-se que o modo como a rede está estruturada, viabilizando encontros com o 

outro, produz efeitos na construção da prática pedagógica. Entrelaçamentos sustentados pela 

busca de uma escola para todos dão margem à invenção de propostas construídas para esse 

acolhimento. O quanto tais movimentos sustentam os processos inclusivos e o acolhimento da 

alteridade permanece como dúvida. Não temos nenhuma garantia. 

À medida que foi possível construir momentos de parcerias com os serviços de 

orientação e supervisão, estabeleceram-se algumas circunstâncias de troca e trabalho conjunto 

com os professores. Construir relação com o outro demanda tempo e investimento.  

Diferentes cenas dizem algo sobre a complexidade desse processo. Havia uma situação 

difícil em sala com um aluno do segundo ciclo e uma professora especializada.14 Ao chegar à 

escola, o aluno certificava-se de quem era a aula no primeiro período e, sendo a disciplina 

dessa professora, ele ia embora. A professora, ao sentar-se para uma conversa, num gesto 

desesperado, balança a cabeça para os lados dizendo em tom agitado, quase sem respirar: “Eu 

não tenho que trabalhar com esse aluno! Por que eu tenho que trabalhar com esse aluno?! 

                                                 
12 As reuniões gerais caracterizavam-se por reunir os professores das SIRs das quatros regiões de Porto Alegre.  
13 Reuniões mensais realizadas de forma itinerante nas escolas de cada região, apenas com o grupo de 

professores das SIRs daquele território.  
14 Professor especializado: trata-se da nomenclatura dada aos professores que trabalham em áreas de 

conhecimento específicas, como educação física, artes ou línguas.  
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Eu não estudei pra isso, eu não tenho que trabalhar com ele!” Perante situações como essa, 

seja no trabalho com professores, com alunos ou com a comunidade, faz-se importante o 

trabalho reflexivo.  

 

Embora tenhamos que admitir a grande amplitude das ações e a possibilidade 

interpretativa de práticas centradas no atendimento direto ao aluno, é necessário que 

se identifique a potencial valorização do trabalho compartilhado com outros 

profissionais, principalmente o docente comum [...]. (BAPTISTA; CHISTOFARI; 

ANDRADE, 2011, p. 64). 

 

No âmbito de uma ampliação e uma reconfiguração do AEE, indica-se também que o 

profissional deve manter diálogo com as famílias, “visando à implicação dos/as mesmos/as no 

processo desencadeado, e à avaliação de outras ações necessárias.” (PORTO ALEGRE, 1996, 

p. 46). Assessorar as famílias poderia ser traduzido como “escutar as famílias”, ajudá-las a 

construir outros olhares. É comum encontrar pais desacreditados do potencial de seus filhos, 

cujo desânimo é reflexo dos boletins escolares, dos “nãos” recebidos ao longo do percurso. 

São inúmeras as colisões. 

É possível e desejável que esse lugar de assessoria não ocupe papel de detentor do 

saber da educação especial, mas, sim, que se coloque à disposição para construir parcerias e 

pensar cada situação em companhia das diferentes instâncias implicadas no processo de 

escolarização. Quando a palavra circula entre todos aqueles que se relacionam com esses 

alunos, pode-se esperar um crescente efeito de responsabilização pelo trabalho em andamento.  

Até o momento, descrevi, apresentei algumas das funções e atuações que constituem o 

fazer do AEE no contexto porto-alegrense. Não acredito que tenha esgotado tal tema, pelo 

contrário, percebo a importância de buscar autores que auxiliem na fundamentação de tais 

questões. Trata-se, entre outras coisas, de pensar a educação como possibilidade de 

experiência, não pelo viés da informação, do tecnicismo e da funcionalidade. Programas 

preestabelecidos a serem cumpridos, independentemente de que histórias se passam nos 

encontros; remete-se a uma certa prática pedagógica e a um modo de olhar o sujeito. Como 

alternativa para aqueles que não se encaixam nesse modo de produzir “aprendizagem”, 

existem inúmeras formas de sutilmente fazer o comunicado de que não há lugar ali para o que 

é singular. Sustentar a educação como experiência supõe outra forma de conduzir o olhar, o 

gesto e as palavras de acordo com cada momento único, construído artesanalmente nas 

relações.  

A história da SMED de Porto Alegre e da SIR é para mim mais que apenas 

informações, é um legado. Textos e narrativas a serem estudados, refletidos, mas também 
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reinventados, interrogados a partir de novos encontros, de teorias, estilos e contextos. A 

orientação da mantenedora15 é de que o trabalho a ser desenvolvido busque “estruturar esse 

aluno para alguma aprendizagem.”16  

Na busca por significar a demanda por “um trabalho estruturador” no âmbito do AEE 

complementar ao processo de escolarização, construí uma caixa-relicário, a partir da qual é 

possível decantar algumas pistas.  

  

2.4 DO ESTRUTURADOR PARA O ESTRUTURANTE  

 

Na busca por estudar e oferecer um trabalho estruturador17, deparo-me com 

ensinamentos e modos de enxergar o aluno como alguém que deve ser ensinado a se 

comportar. Isso são indícios pedagógicos intimamente ligados às questões diagnósticas, são 

sugestões de práticas que se referem diretamente aos sintomas enumerados e divulgados para 

fins de identificação. Considerando a historicidade de tais sintomas, os primeiros registros 

datam de 1943, quando Léo Kanner descreveu onze casos classificados como distúrbio do 

contato afetivo.  

O trabalho de Kanner foi propagado rapidamente entre os profissionais da saúde e da 

educação. Contudo, nem todas as crianças apresentavam as mesmas características descritas 

pelo autor. Além disso, diversificavam-se as formas de agrupar, compreender e nomear, 

considerando as diferentes e, por vezes, opostas perspectivas teóricas. “Criaram-se, desse 

modo, inúmeras investigações sobre os problemas do desenvolvimento e, sobretudo, 

intensificaram-se as controvérsias ligadas à terminologia e à etiologia.” (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014, p. 668). 

Na busca por um consenso, diferentes autores apresentam os manuais classificatórios, 

como DSM18 e CID-10.19 A CID-10, referência oficial adotada pelo Brasil, registra:  

 

                                                 
15 Mantenedora como designação de SMED. Entende-se como órgão que mantém as diretrizes e orientações para 

o desenvolvimento e acompanhamento do trabalho. 
16 Reunião de assessoria realizada na sede da SMED em 2012. 
17 Nesta pesquisa, registra-se a compreensão de que aspectos estruturais e instrumentais do desenvolvimento se 

distinguem, embora sejam sistemas interligados. Os primeiros referem-se ao aparelho biológico, ao sujeito 

psíquico e ao sujeito cognitivo. O segundo se refere às ferramentas que o sujeito irá utilizar para realizar os 

intercâmbios, como psicomotricidade, linguagem, aprendizagem, hábitos, jogos e processos práticos de 

sociabilização. Esses são instrumentos para expressar, experimentar, entender, para realizar tudo o que sua 

estruturação demanda. (ESCRITOS..., 1996). 
18Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais produzido pela American Psychiatric Association 

(APA). 
19Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, realizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 
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Um transtorno invasivo do desenvolvimento, definido pela presença de 

desenvolvimento anormal e/ou comprometimento que se manifesta antes da idade de 

3 anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as três áreas: de 

interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. (OMS, 1993). 

 

Formas de nomear são formas de desenhar uma silhueta, de construir uma perspectiva. 

Vasques (2007, p. 27-28) discute a potência da palavra na constituição das relações com o 

outro e o mundo: “As sensações, os afetos, a cultura, etc., inscrevem nosso corpo e o 

escrevem a tal ponto que podemos compreendê-lo como um texto que pode ser lido/ouvido, 

no qual, mudando-se o texto, altera-se o corpo, a postura ou a forma de estar no mundo”. 

Neste trabalho, optou-se pela utilização de “sujeitos com impasses em sua constituição 

psíquica”, por apresentar a compreensão de que a infância é tempo de processo e, portanto, 

tempo passível de muitas mudanças.  

Considerando os limites dos manuais classificatórios em auxiliar na construção do 

cenário pedagógico, sigo pistas indicativas de quais possíveis gestos sustentariam o ato 

pedagógico com alunos com impasses em sua constituição psíquica. Vasques (2007) ajuda a 

pensar o quanto o nome, do lugar de onde se fala, imprime modos de compreender o sujeito e 

as possíveis formas de intervenção: 

 

Com a Psicanálise, o sofrimento psíquico e a loucura deixaram de ser registrados 

unicamente na dimensão do erro e da falha, criando-se condições para escutar o 

discurso, sintoma, como uma forma particular de o sujeito dizer sua verdade. Mais 

do que um tipo de interação com os outros e com os objetos, falar de psicose e 

autismo infantil remete a uma determinada posição subjetiva. Com isso, o quadro 

coeso e contínuo de “sinais” preestabelecidos, oferecido pelos sistemas 

classificatórios, desdobra-se em diferentes imagens que surgem associadas a outros 

tantos aspectos. Os sintomas são (re)tramados, assumindo diferentes significações a 

partir da narrativa de cada sujeito. (VASQUES, 2007, p. 31). 

 

Vasques e Moschen (2012, p. 437) afirmam: “[...] a nomeação é também constituinte 

da realidade que ela diz capturar e, nessa medida, a oferta de um diagnóstico desenha sempre 

bordas dentro das quais as possibilidades de vida tramitarão – inclusive, o que aqui nos 

interessa, de vida escolar”.  

Encontros que são interrogações, busca por trabalho pedagógico na tentativa de causar 

efeitos de aprendizagem. Por isso, as mesmas autoras pontuam: “No que se refere à criança 

com problemas do desenvolvimento, a escola e o professor podem oferecer outras 

interpretações para seu aluno, interrogando sentidos que, muitas vezes, cristalizam-se em 

função dos diagnósticos, classificações, avaliações, etc.” (VASQUES; MOSCHEN, 2012, 

p. 443).  
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Como um dos modos de ler as situações, defrontei-me com materiais indicativos de 

um trabalho sistematizado, conservador e uniforme. Servem de referência à educação, 

fornecem sugestões claras, específicas e diretas, indicadas para serem colocadas em prática 

com os “alunos autistas”. Estudos que apresentam explicitamente um modo absoluto de fazer 

educação. Soluções rápidas, inteiras, designam-se como corretas e científicas, buscam 

responder rapidamente a questões relacionadas aos sujeitos com impasses em sua constituição 

psíquica. No intento de indicar a metodologia apropriada, documentos orientadores do 

Ministério da Educação apresentam propostas direcionadas a essas crianças e jovens em fase 

de escolarização. Palavras dirigidas ao professor em tom afirmativo, coercitivo, como se 

supõe que seja a relação com seu aluno. Cartilhas ofertam os saberes e as formas em que 

devem ser oferecidos aos alunos. Parte-se do pressuposto de que o diagnóstico é balizador das 

intervenções: “O que é fundamental que seja compreendido é que não estamos falando a 

respeito de um quadro muito bem definido, e que, uma vez localizado em uma criança, 

teremos como consequência imediata um prognóstico.” (BRASIL, 2004b, p. 13). 

A introdução do livro Saberes e Práticas da Inclusão – Dificuldades Acentuadas de 

Aprendizagem – Autismo, publicado pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de 

Educação Especial, expressa seu objetivo: “[...] esclarecer e orientar o professor [...].” 

(BRASIL, 2004b, p. 7).  

 

O papel do professor, como ele mesmo poderá constatar por meio da prática, é a 

pedra fundamental do desenvolvimento desse aluno e conduz o tradicional conceito 

da relação professor X aluno ao limite de sua importância. 

A abordagem a seguir baseia-se principalmente no método TEACCH – Treatment 

and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 

(Tratamento e educação de crianças autistas e com problemas de comunicação 

correlatados). (BRASIL, 2004b, p. 7). 

 

Trata-se de uma proposta educacional pensada como reabilitação, uma prática 

pedagógica tomada como aplicação de metodologias comportamentalistas. As palavras 

colocam-se como instrutivas e organizativas. Sublinham o controle do ambiente, das ações e 

dos estímulos, que devem ser escolhidos, mensurados pelo professor. Sobre a dimensão 

lúdica, aponta:  

 

A experiência do brincar deve ser oferecida à criança inicialmente de forma 

estruturada e dirigida para que, por meio dessa experiência, ela possa, aos poucos, 

estabelecer relações de causa e consequência que resultem no desejo de repetir 

experiências cujos resultados lhe tenham sido agradáveis e que não teria tido por 

iniciativa própria. [...] estímulos desnecessários no ambiente podem confundir a 

criança e até mesmo irritá-la. Tudo que está no espaço de aprendizado deve ter 

organização e sentido. (BRASIL, 2004b, p. 16). 
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Quais possíveis sentidos podem estar sendo construídos em um ambiente com a 

atividade de brincar dirigida, sem lugar para a possibilidade de inventar? Nessa lógica, a 

exploração do meio para compreensão do mundo é entendida como necessariamente 

previsível: “As atividades livres, em geral, tendem a levá-las a maior isolamento, muitas 

vezes, a sequências intermináveis de uma mesma atividade sem sentido e também à 

destrutividade.” (BRASIL, 2004b, p. 17). Em uma situação menos reguladora, que recursos 

esse aluno terá para interagir com o outro? Busca-se eliminar toda e qualquer forma sem 

sentido para o professor que o observa? Quais são as relações de aprendizagem esperadas? “O 

ensino estruturado pode introduzir um novo repertório de competências ao mesmo tempo em 

que pode aumentar a autonomia com relação às atividades de vida diária, como, por exemplo, 

comer e vestir-se.” (BRASIL, 2004b, p. 16). Tratar-se-ia desse ensino estruturador?  

Sobre a comunicação, o documento orientador discutido reconhece a linguagem verbal 

como aspecto importante a ser desenvolvido, contudo, marca que o meio de comunicação para 

esses alunos deve se dar por cartões com as figuras ou por intermédio de objetos concretos: 

“A comunicação com figuras ajuda muito, pois associa a palavra a um objeto ou pessoa 

concreta e conhecida.” (BRASIL, 2004b, p. 21). Orienta o modo de conversação a ser 

utilizado com alunos identificados com autismo: “Falar demais só atrapalha, pois muitas 

vezes confunde. É importante introduzir a linguagem aos poucos, apoiando-se em ações e 

objetos concretos, conhecidos e muito claros, e avançando de acordo com as possibilidades da 

criança.” (BRASIL, 2004b, p. 21).  

O modo de olhar, as palavras e seus diversos tons contornam um lugar destinado ao 

aluno. Daquilo que é dito, surgem significações para o campo das aprendizagens desse 

sujeito. Bryan comunicava-se com professores e colegas, com palavras nem sempre 

compreensíveis. Ao ser interpelado: “O que você disse? Não entendi, pode repetir?”, algumas 

vezes, não respondia, em outras, repetia até ter cumprido a tarefa de esclarecer o que havia 

dito. Nessas propostas, a ideia é que a aprendizagem seja feita por intermédio de cartões com 

informações. Isso cerceia brutalmente o direito do sujeito de experimentar e construir uma 

fala própria, explorar, usar, inventar palavras e, se assim o quiser, guardar palavras. Os 

cartões restringem o sentido, cada imagem representa uma e apenas uma palavra, fixa e 

imóvel, presa ao seu sentido literal. Radicalmente, retira-se a possibilidade de brincar com 

elas. Rouba-se do sujeito a chance de cultivar suas próprias palavras em prol de utilizar um 

sistema previamente delimitado, organizado na busca de evitar equívocos, sendo que estes são 

inerentes à linguagem. Não existe comunicação transparente, direta e precisa. Jerusalinsky 



34 

 

   

(2015, p. 81) afirma que o território da linguagem é complexo e coletivo, não se trata apenas 

da falta de uma habilidade idiomática, visto que “[...] a linguagem não é uma habilidade, é o 

que estrutura o sujeito em questão, sujeito quer dizer alguém que sabe que partilha do modo 

de saber que há no discurso.”  

Kupfer (2000, p. 43), por sua vez, comenta:  

 

[...] o ramo educativo da psiquiatria educativa desembocou, na atualidade, em 

métodos educativos para crianças autistas capazes de chegar ao absurdo de propor 

que não se fale com elas, já que isso as perturba, e de afirmar que o importante é 

ensiná-las a atravessar a rua, fechar botões e ir ao banheiro sem perturbar os adultos. 

 

No documento orientador Estratégias e Orientações para a Educação de Alunos com 

Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem Associadas às Condutas Típicas (BRASIL, 

2002a), publicado pela Secretaria de Educação Especial (SEESP) e pelo Ministério da 

Educação (MEC), as palavras contradizem-se, espremem-se, se desencontram. Destaca-se a 

influência incisiva da área médica, que toma a cena na construção da prática pedagógica. Ao 

mesmo tempo em que diz ao professor que ele deve ter uma importante contribuição na 

escolarização desses alunos e não deve ter sua prática pedagógica paralisada na espera do 

laudo diagnóstico, afirma: “Por outro lado, as ações educativas do professor não devem 

excluir a importância da ação diagnóstica e de seus desdobramentos para auxiliar aquela 

criança que sofre.” (BRASIL, 2002a, p. 30). 

Esse campo teórico invade o espaço da educação e diz como deve ser o trabalho. A 

potência da educação fica submetida ao ato médico. Esse contexto é exemplificado a partir do 

texto Projeto Escola Viva – Garantindo o Acesso e Permanência de Todos os Alunos na 

Escola. Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (BRASIL, 2002b), também 

produzido pelo MEC/SEESP. Como palavra dirigida aos professores, desautoriza, delega um 

saber pertencente à pedagogia para outro campo: “[...] e às vezes, até, de sugerir aos 

familiares que procurem outros profissionais especializados, para que possam fazer uma 

avaliação mais detalhada do problema e nortear os atendimentos especializados necessários, 

bem como orientar o professor.” (BRASIL, 2002b, p. 18) [grifos meus].  

Em relação a esse contexto, Vasques (2012, p. 104) afirma:  

 

No campo da educação, é necessário problematizar a instância diagnóstica, não no 

sentido de oferecer uma ou outra teoria como salvação dos impasses educacionais 

que o encontro com tais crianças engendra, mas porque, sobretudo, o diagnóstico 

circula sem maiores questionamentos, sob a ótica imprecisa de um rótulo assumido 

como transparente. [...] E o aluno, geralmente simplificado, é reduzido ao seu 

comportamento. 
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O livro Estratégias e Orientações para a Educação de Alunos com Dificuldades 

Acentuadas de Aprendizagem Associadas às Condutas Típicas (BRASIL, 2002a) apresenta 

outro movimento: o de avaliar para qual espaço escolar será encaminhado. Nomeada como 

estratégias de inclusão, a obra sugere que, antes de realizar o encaminhamento de “um aluno 

com condutas típicas à escola do ensino regular” (p. 26), é preciso certificar-se de que o aluno 

apresente as seguintes “habilidades”: 

  

1. Entender e atender instruções. 

2. Responder favoravelmente a mudanças. 

3. Exibir linguagem construtiva. 

4. Generalização de habilidades entre ambientes. 

5. Baixas taxas de comportamento inadaptado, entre outros. (BRASIL, 2002a, p. 

26). 

 

O saber denominado como científico, autorizado a definir quem deve habitar quais 

espaços, busca deter um conhecimento completo sobre o outro, bem definido, sem espaços 

para dúvidas, como se o diagnóstico pudesse fornecer todas as respostas em relação ao 

manejo mais adequado com o aluno. “Quando o tema é a metodologia pedagógica para alunos 

com dificuldades de adaptação escolar por manifestação de condutas típicas, o mais 

importante é considerar a natureza das dificuldades desses alunos.” (BRASIL, 2002a, p. 34). 

Mais adiante, acrescenta: “Em se tratando de uma situação tão complexa e diversificada, não 

se pode e nem se deve adotar esta ou aquela metodologia entendida como a melhor.” 

(BRASIL, 2002a, p. 34). Sugere, dessa forma, à equipe pedagógica, pensar estratégias 

metodológicas, sendo específicas ou não. As palavras destoam, divergem, contestam. Logo 

adiante, no mesmo capítulo, afirma: 

  

O mais importante é que a proposta metodológica atenda ao aluno e contribua para a 

sua qualidade de vida. Existem no Brasil algumas propostas de intervenção que 

abrangem integralmente a vida do aluno, ou seja, não apenas o contexto educacional, 

mas também o familiar, de lazer, de trabalho, etc. No geral, estas propostas 

objetivam amenizar deficiências em habilidades sociais e em comunicação. 

Dentre estas propostas, as mais conhecidas são: 

• O Currículo Funcional Natural; 

• Análise do comportamento aplicada (ABA); 

• Análise do comportamento baseada no lar; 

• Análise do comportamento baseada na instituição educacional ou na escola. 

(BRASIL, 2002a, p. 35). 

 

Encaminhamentos de percursos escolares pela via do comportamentalismo, baseados 

na domesticação do corpo, na eliminação de manifestações subjetivas consideradas 
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inadequadas. Comportamentos a serem confrontados com a lógica seletiva da escola regular. 

Propostas técnicas de cunho behaviorista20 na busca por adequar o aluno às exigências 

escolares. “Não se esperam mágicas, e sim conhecimento e compreensão das várias 

manifestações de condutas típicas que interferem e prejudicam o processo de ensino-

aprendizagem.” (BRASIL, 2002a, p. 33). Pergunto-me como o processo de ser aluno e estar 

na escola é entendido nessa perspectiva?  

Pressupõe-se que todos os alunos com TGD têm as mesmas características, como se 

precisassem do mesmo tipo de intervenção. Instruções sobre o modo adequado de trabalhar 

são direcionadas a um aprendiz inexistente, pois não há como prever as características que o 

aluno irá apresentar. Dessa forma, extingue-se o sujeito e a singularidade. Bryan, por 

exemplo, aluno com impasses em sua constituição psíquica, tem uma história de vida, com 

sua família, passagens por outras instituições escolares, atendimentos terapêuticos e 

interações com pessoas e colegas diversos, situações constitutivas do modo de se relacionar.  

Em 2013, encaminhados pelo MEC e pela SEESP, chegam às escolas da rede 

municipal de Porto Alegre nove fascículos intitulados: A Educação Especial na Perspectiva 

da Inclusão Escolar. Entre temas que abordam assuntos diversos relativos às deficiências e à 

inclusão, encontra-se “Transtornos Globais do Desenvolvimento”. O texto apresenta-se assim: 

“A elaboração deste texto disponibiliza subsídios teóricos necessários à compreensão do 

transtorno numa perspectiva de interface com a educação escolar.” (BRASIL, 2010, p. 7). Ao 

ler as palavras iniciais, localiza-se a intenção de informar o leitor-professor das características 

do transtorno. Segue: “Isso significa que, embora se tenha recorrido ao campo da psiquiatria 

para melhor compreender as manifestações do transtorno no cotidiano do aluno na escola, o 

empenho é contextualizá-lo no âmbito educacional.” (BRASIL, 2010, p. 7). Essa introdução 

sugere que a intervenção deve ser pautada nas características do transtorno, propondo uma 

prática que busca desenvolver “competências”. Explica logo em seguida: “O fascículo aborda, 

também, as práticas escolares com o objetivo de propiciar a superação das dificuldades 

iniciais e o desenvolvimento de competências sociocognitivas das crianças com este 

transtorno.” (BRASIL, 2010, p. 7). Expõe-se a ideia de que existe uma falha no 

desenvolvimento cerebral, supondo que  

 

Algumas características dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, presentes de 

forma mais típica no Autismo, são semelhantes aos déficits da função executiva 

presentes nas pessoas que possuem lesões dos lobos frontais. [...] Há evidências 

                                                 
20 Encaminhamentos pedagógicos referentes ao reforço positivo se o aluno faz a atividade, e reforço negativo 

quando o aluno não a realiza de modo esperado.  
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suficientemente consistentes para supor déficits da Função Executiva nas pessoas 

com autismo. (BRASIL, 2010, p. 18). 

 

Esse material aponta como referência teórica o embasamento neurológico, afirmando 

que o autismo é uma falha nos lobos frontais, que são responsáveis pelo planejamento da fala, 

da intencionalidade dos gestos e do humor. Propõe aos professores: “O mais importante 

talvez, para nós educadores, é a perspectiva de compreender as manifestações das crianças 

com autismo por meio da Função Executiva.” (BRASIL, 2010, p. 19).  

 Desse entendimento deriva uma proposição pedagógica. Há alguns deslocamentos no 

modo de olhar para os alunos identificados com TGD, apontando a eficácia da escola regular 

para o desenvolvimento social e cognitivo. Reconhece a aprendizagem em um ambiente 

natural como propiciadora de recursos para outros momentos. Entretanto, as orientações 

persistem no campo da lógica do sintoma: “[...] é importante, na tentativa de acolhimento 

àquela criança, não proporcionar a ela vivências que não farão parte da sua rotina no futuro. A 

inflexibilidade e o apego a rotinas poderão levar a criança a estabelecer rotinas inadequadas 

no interior da escola [...].” (BRASIL, 2010, p. 23). Orienta que se antecipe a proposta, a 

atividade, o deslocamento, de modo a tornar a rotina previsível:  

 

Por antecipação realizada por outra pessoa, estamos nos referindo à necessidade de 

que a criança seja comunicada antes, de forma simples e objetiva, a respeito do que 

vai ocorrer no momento seguinte. Isso pode parecer não funcionar por um tempo, 

pois a criança poderá aparentar não ter prestado atenção ou não entender, quando 

não altera suas atitudes diante dessa antecipação. O importante é tornar a 

antecipação uma rotina e não desistir da expectativa de adesão da criança. Como 

efeito da antecipação, a cada dia mais o contato diário da criança com o ambiente 

escolar e com seus rituais, que se repetem, vão tornando o cotidiano mais previsível 

e seu comportamento poderá ir se transformando. (p. 23-24). 

 

Recentemente, publicou-se outro material destinado à leitura dos professores, refere-se 

ao manejo comportamental de crianças com transtorno do espectro do autismo: Manejo 

Comportamental de Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo em Condição de 

Inclusão Escolar: Guia de Orientação a Professores. Esse trabalho foi produzido pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. O material é apresentado como um 

instrumento “sobre como lidar com essas pessoas em sala de aula, no que diz respeito aos 

procedimentos pedagógicos e a como conduzir-se frente aos problemas comportamentais 

frequentemente presentes.” (KHOURY et al., 2014, p. 6). 

Nele, indica-se como abordagem pedagógica para melhorar o comportamento a 

análise aplicada do comportamento (Applied Behavior Analysis – ABA), partindo-se de dois 

princípios:  
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– Entender comportamentos como uma relação entre eventos: o comportamento 

propriamente dito e os eventos ambientais denominados de estímulos antecedentes 

(que antecedem o comportamento) e eventos consequentes (que seguem o 

comportamento e que mantêm uma relação funcional com o comportamento). 

– Para que ocorra a modificação de comportamento é necessário que haja 

intervenção e alteração no ambiente em que o indivíduo está inserido (os estímulos 

antecedentes e consequentes). (KHOURY et al., 2014, p. 26-27). 

 

De modo explicativo, esse material indica: “Boas consequências tendem a aumentar a 

frequência de ocorrências do comportamento. Consequências aversivas tendem a diminuir a 

frequência de ocorrências do comportamento.” (KHOURY et al., 2014, p. 30). Tal prática 

pedagógica evoca a ideia da aprendizagem pela repetição. Não se considera o aprender como 

construção. Entende-se o sujeito como alguém incapaz de pensar sobre o que está se passando 

com ele. Propõe reforço positivo e negativo, práticas behavioristas, como alternativa 

pedagógica. “Repete-se o ensino todas as vezes que sejam necessárias e controla-se o 

ambiente para evitar que eventos do ambiente determinem, propiciem ou favoreçam a emissão 

de problemas de comportamento ou comportamentos inadequados.” (KHOURY et al., 2014, 

p. 30).  

Além disso, exemplifica com situações cotidianas, instruindo o professor a utilizar 

certas palavras e o tom de voz a ser modelado: “A voz deve ser consistente com a mensagem. 

Se você estiver elogiando a criança, tenha certeza de que o faz com um tom de voz 

entusiasmado. Se pedir para a criança tentar de novo, mantenha o tom de voz neutro.” 

(KHOURY et al., 2014, p. 36). Ocupar-se da delimitação dos comportamentos é a tarefa 

pedagógica proposta. Encontramos o sujeito abafado pelo “[...] tom de voz e os reforçadores 

[...] pelas instruções claras, diretas e simples [...], uso de estímulos visuais para o 

estabelecimento de rotina e instruções”; e por “utilização de reforçamento positivo para 

modificação de comportamento.” (KHOURY et al., 2014, p. 43-46). Desse ponto de vista, 

compreende-se o aluno como espectador de sua vida escolar, como se estar no ambiente não 

significasse partilhar das aprendizagens comuns da faixa etária.  

São amplamente divulgadas metodologias com objetivos específicos, assim como 

programas a serem cumpridos de modo severo, modelos de intervenção com o intento de 

mudar o comportamento para facilitar a circulação social, apresentando pouca ou nenhuma 

manifestação passível de ser lida como inadequada perante as normas sociais. Materiais 

diversos datam de 2002, mas também de 2013 e 2014, baseados no ato pedagógico instruído, 

medido, que aguardam respostas intencionadas, adequadas, treinadas. Responsabilizam o 

funcionamento cerebral por manifestações subjetivas, isentando totalmente seu interlocutor da 
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relação. Não se considera a subjetividade do aluno nem a do professor. Coloca-se a receita, a 

qual deve ser repetida até que o aluno compreenda, por meio das poucas palavras, cartões e 

brindes, o que deve ou não fazer.  

 

Bryan, inúmeras vezes, parece desinteressado do jogo, da proposta, da conversa... O que 

pode ser feito? Seria desinteresse?! Impossibilidade?! O que pode ser proposto para que 

Bryan participe? Bryan já participa, do seu jeito, ou está construindo seu modo de 

participar? 

 

Entre os direitos universais – à educação, à diferença e à igualdade –, os sujeitos da 

escola e, sobretudo, os alunos com impasses em sua constituição psíquica, coleciono 

elementos como quem recolhe preciosidades, na tentativa de converter esses dados e essas 

orientações em possibilidades de um trabalho estruturador.  

No diálogo com a psicanálise, encontro elementos importantes para sustentar esse 

deslocamento. Jerusalinsky (1997), por exemplo, aponta que os cuidados maternos primários 

têm íntima conexão com a constituição psíquica e o desenvolvimento, em uma relação 

estruturante para o sujeito. O autor desenvolve a ideia de educação como terapêutica, uma vez 

que uma de suas funções é o cuidado com o outro, com o olhar, com a palavra, constituindo 

um lugar subjetivo. Nesse sentido, a escola tem uma responsabilidade com seus alunos, para 

além do conteúdo escolar, pois circunscreve um campo onde o ensinado tem valor de 

inscrição. Afirma que, além do conhecimento, se produz uma marca de desejo. Esse processo 

possibilitará ao aluno criar com o mundo dos objetos, testá-los, descobri-los, inventá-los. 

Nesse sentido, questiona a separação efetuada pelos campos da pedagogia e da saúde, na 

tentativa de separar o cognitivo do psíquico, pontuando que ambas as instâncias estão 

intrinsecamente relacionadas.  

Kupfer (2007) afirma que a educação terapêutica é uma aproximação possível entre 

psicanálise e educação, tratando-se de um conjunto de intervenções “[...] com especial ênfase 

nas práticas educacionais, que visa à retomada do desenvolvimento global da criança ou à 

retomada da estruturação psíquica interrompida [...] ou ainda, à sustentação do mínimo de 

sujeito que uma criança possa ter construído.” (KUPFER, 2007, p. 84). Ressalta o valor social 

da escola, pois quem a frequenta é legitimado como criança, sendo que esse reconhecimento 

tem efeitos terapêuticos. Aponta que acompanhou muitas crianças alterarem sua posição 

diante do Outro após terem começado o processo de escolarização. Nesse processo, “[...] a 

escola, entendida como discurso social, oferece à criança uma ordenação, oferece as leis que 
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regem as relações entre os humanos, que regem o simbólico, para delas a criança tomar o que 

puder.” (KUPFER, 2007, p. 91). 

Por meio de atividades escolares – cantar, dançar, ler, escrever, jogar –, se constrói 

uma inserção na cultura, se oferta possibilidades de se colocar como sujeito produzindo laço 

social. “A palavra jogo não vem aqui sem razão: o jogo, em suas múltiplas dimensões, é peça 

chave na educação terapêutica.” (KUPFER, 2007, p. 101). Oferece-se a oportunidade de 

resgatar jogos transmitidos pela cultura que constituem o mundo infantil, sua linguagem e 

identificações. “No sentido mais estrito da psicanálise, o jogo é considerado, do ponto de vista 

do sujeito infantil, e mais especificamente, em relação à constituição do sujeito como uma 

prática significante com valor de inscrição e com a propriedade de ser estruturante.” 

(KUPFER, 2007, p. 102). 

Essa autora marca a distinção entre estruturante e estruturado, pontuando a diferença 

na intervenção e nos seus efeitos. Sendo o primeiro relativo a ser sujeito como pertencente à 

ordem da linguagem, pois constituir-se sujeito indica algo sobre constituição da linguagem. 

Estruturado, por sua vez, se refere às estruturas cognitivas, construções que não chegam a 

estabelecer sistemas, “Dito de outro modo, dessas estruturas não emerge a produção de 

sentido.” (KUPFER, 2007 p. 106). Além disso, a autora sublinha que a educação terapêutica 

não busca determinar a criança conforme o ideal do professor, mas, sim, escutar o sujeito, 

antecipá-lo. Não se trata de estabelecer técnicas, mas possibilitar marcas, bordas, construir 

sentidos possíveis, estabelecer laços.  

Assim, volto a olhar, ler e me encontrar com meus escritos com e sobre Bryan. 

Comportamentos estranhos à escola. Palavras perdidas, lidas e escutadas como 

incompreensíveis. Silêncios e desencontros pediam por tradução, compreensão. Entre as 

linhas e margens dos meus escritos, reencontro perguntas, dúvidas e alguns caminhos 

possíveis a serem trilhados.  
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3 O QUE GUARDA UMA CAIXA 

 

 

3.1 UM RELICÁRIO 

 

Um relicário nasce. Nasce aos poucos. Vai nascendo, devagarinho, aos pedacinhos, em 

pequenos amontoadinhos. Caixa-relicário guarda relíquias de uma história, palavras-relíquias, 

que, nesta pesquisa, são transformadas em narrativa pela via da construção do caso.  

Relíquias nascidas da educação como experiência, do brincar como possibilidade de 

experiência, que faz deslizar o estruturado para o estruturante. Os fios-sentidos deste trabalho 

são tecidos no vai e vem de lugares e fazeres. A tessitura de um sentido possível sobre o 

brincar no âmbito do atendimento educacional especializado advém dos traços, restos e das 

impressões registrados, guardados, por meio da participação no curso de extensão 

semipresencial Escolarização de Alunos com TGD: Releituras do Cotidiano, promovido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela Faculdade de Educação (FACED) 

e pelo Núcleo de Pesquisa Psicanálise Educação e Cultura (NUPPEC), entre os anos de 2011 

e 2013.21 

A partir do diálogo entre psicanálise e educação especial, a proposta do curso era 

escrever sobre o cotidiano escolar às voltas com um aluno identificado com TGD. Cada 

professor foi acompanhado por um leitor. O diálogo entre leitor e escritor ocorreu a partir de 

uma estratégia nomeada como rasura. Pelas rasuras, a (des)construção e a invenção de 

sentidos. O texto deslizava das mãos do escritor para os olhos, os ouvidos e a sensibilidade do 

leitor e retornava margeado, rasurado, borrado. Escrita, leitura e rasura construíram o 

relicário.  

Um texto-caixa onde são guardadas as palavras escritas, os desenhos, as cenas, as 

marcas e os rastros dos encontros entre meus escritos, a equipe do curso, o leitor e Bryan. São 

dois cadernos, com 45 páginas, onde habitam cenas escolares, narrativas sobre Bryan e nosso 

cotidiano na escola, no atendimento educacional especializado, nas rotas e nos desvios 

construídos com a escola, a família e os outros colegas. Além desses, mais outro caderninho, 

cuja recomendação era a de que o levássemos sempre conosco, compõe o relicário. Como 

uma superfície de passagem, as palavras mais intensas, antes que pudessem alcançar a tela do 

                                                 
21 Curso realizado em três etapas, em 2011/2, 2012/1 e 2013/1, totalizando 16 módulos.  
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computador, ali eram registradas, como um diário de campo. Usei-o também para registrar 

palavras significativas dos encontros. 

A caixa aconchega as relíquias construídas e por construir: textos, cadernos, 

anotações, poesias, fotos, cartas, objetos e desobjetos; letras e materiais diversos, como cola, 

tesoura, lápis, caneta e folhas coloridas; dinossauros, coelhos, resíduos de palavras, restos de 

silêncio e olhares. Nela, pontos e palavras brigam por espaço, coabitam com sentidos 

truncados e outros ainda não lidos, reconhecidos. Alinhavos, aparentemente nada úteis para 

algo prático, para a técnica ou o trabalho estruturado. Pela via do estruturante, sua função era 

poetizar a vida. Relíquias de poetizar a relação com o outro. Pôr palavras, retificar palavras, 

inventar palavras... Palavrear como modo de estabelecer relação, sustentando outra posição 

diante de meu aluno. Um texto-caixa onde a relíquia maior é o jogo da linguagem. Brincar 

capaz de introduzir espaços e sentidos inusitados no campo da educação especial. O que 

guarda uma caixa? O poeta Antonio Cicero é quem melhor pode emprestar palavras: 

 

Guardar 

 

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.  

Em cofre não se guarda coisa alguma.  

Em cofre perde-se a coisa à vista. 

 

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por  

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. 

 

Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por  

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,  

isto é, estar por ela ou ser por ela.  

 

Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro  

do que um pássaro sem voos.  

 

Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,  

por isso se declara e declama um poema:  

Para guardá-lo. 

Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:  

Guarde o que quer que guarda um poema:  

Por isso o lance do poema:  

Por guardar-se o que se quer guardar. 

(CICERO, 1996, p. 337 apud RELEITURAS, [2015?]). 

 

Esta pesquisa se apresenta, assim, como uma pesquisa documental, um texto-caixa, 

um espaço-tempo, que objetiva guardar/transmitir os efeitos de uma experiência formativa.  
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3.2 PROFANAÇÕES  

 

Com o ingresso no mestrado, em 2014, outra dobra “des-faz” caminhos até então 

estabelecidos: as palavras-relíquias, cuidadosamente guardadas, são torcidas, profanadas pelas 

sucessivas leituras, escritas, diálogos e embates com textos e autores. Giorge Agamben 

(2007), no livro Elogio da Profanação, é quem auxilia a pensar esse tempo de subverter os 

escritos, a ordem dos cadernos, dos módulos, das perguntas, das imagens e das rasuras. 

Profanar o texto estabelecido como sagrado a fim de que um sentido criativo e libertador 

pudesse restituir a potência das palavras foi o grande desafio desse tempo de pesquisa. 

Portanto, se uma primeira dobra da pesquisa coloca em jogo o trabalho enquanto professora, o 

percurso pelas vias da educação especial e uma leitura das produções de Bryan registram uma 

história da professora. Uma segunda volta – ou, ainda, uma leitura da leitura que levou a uma 

escrita – inscreve o percurso de Bryan no atendimento educacional especializado pelas vias do 

brincar e seus efeitos constituintes/estruturantes. Tais dobras dizem, de certa forma, algo 

sobre as duas grandes partes desta pesquisa: desdobramento do brincar e jogos constituintes. 

Recortar o texto perguntando pelo desdobramento do brincar coloca em cena, 

inicialmente, a trajetória da pesquisadora e da pesquisa. Da vivência pessoal e profissional, 

fios capazes de enlaçar a construção do caso como método são deslindados ao longo do texto. 

Tal noção vem da psicanálise e é um dos operadores do referido curso de extensão, bem como 

da pesquisa em que se encontra inserido22, implicando uma “redução da narrativa à escrita do 

caso através de elementos significantes que permitem localizar o sujeito a partir de suas falas 

e de seus atos, seguindo seu estilo.” (FIGUEIREDO; BURSZTYN, 2012, p. 143).  

Vasques, Moschen e Fröhlich (2014) afirmam não se tratar da descrição do quadro 

nosológico e seus comprometimentos listados nos manuais diagnósticos. Situam a narrativa 

escrita como efeitos das muitas leituras, buscando perceber o que se repete como traço 

singular, próprio do estilo de cada sujeito. As autoras propõem, a partir da escrita, 

 

[...] um dispositivo capaz de implicar o professor na produção – e não aplicação – de 

um saber sobre seu fazer docente; queríamos sustentar com o professor a indagação 

sobre quem é o aluno que lhe chega, suspendendo a legenda que o diagnóstico 

impunha a essa criança; queríamos implicar o professor na produção do encontro 

com seu aluno de forma a que ele e a criança pudessem recolher os efeitos de uma 

operação de singularização. (VASQUES; MOSCHEN; FRÖHLICH, 2014, p. 6). 

 

                                                 
22 A construção do caso como dispositivo de inclusão escolar de alunos de 0 a 5 anos com transtornos globais do 

desenvolvimento, CNPq. 
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As autoras postulam, como fundamentos, “[...] apostar na educabilidade; na função 

constitutiva e subjetivante da escola e do professor; na força da palavra, da letra, como 

dispositivo de reinvenção das possibilidades de ser e estar na escola.” (VASQUES; 

MOSCHEN; FRÖHLICH, 2014, p. 3). Na e pela construção do caso, a aposta se constituiu 

considerando que situações vividas no cotidiano pudessem tomar outros sentidos, escrever 

novos caminhos e rasurar certezas pedagógicas.  

Sousa (2000) apresenta o caso como uma construção singular, pois só pode ser 

concebido a partir da relação entre as pessoas que estão em cena, sejam terapeuta-paciente, 

sejam professor-aluno. Trata-se de pensar a transferência instaurada na relação e o quanto ela 

causa efeitos no outro e nos acontecimentos que se sucedem. A partir desse movimento, 

observável e cheio de vida, não simplesmente utiliza-se a teoria para validar o que se passou, 

mas, sim, e inclusive, para perguntar por ela, analisar, questionar. A teoria não está 

definitivamente imóvel. É possível buscar e criar com ela, “reencontrar-se naquilo que se 

produz.” (SOUSA, 2000, p. 13). O autor utiliza a imagem do parêntese, abrindo-o para 

acolher novas perspectivas de uma mesma cena. Não interessa o evento real e fidedigno, pois 

se considera a resistência, o caráter singular, a história implicada na história contada, pensada, 

narrada. 

A segunda parte – jogos constitutivos –, ao profanar o relicário, permite reler o 

percurso como professora, deslocar sentidos, perder certezas e construir o percurso do aluno 

de um-quase-menino a um-menino-de-verdade. Os traços destacados ao longo do texto, 

retirados do relicário, são apresentados em itálico, considerando os jogos de borda, do 

fort!da! e de faz de conta e desdobram o processo constitutivo do menino. Cada um deles 

indica sobre o modo como Bryan se posiciona perante o Outro e os objetos e, em conjunto, 

apresentam seu reposicionamento discursivo.  

Do diálogo entre educação especial e psicanálise derivam lentes teóricas capazes de 

auxiliar essa construção ao possibilitarem olhar o sujeito, em vez de decretar impossibilidade 

e, sobretudo, por oferecerem visibilidade aos movimentos subjetivos. Voltolini (2011, p. 12-

13) ajuda a pensar esse entrelaçamento: “É como posição discursiva e não mais como um 

campo outro de conhecimento sobre o qual se deveria aplicar a psicanálise que a educação 

encontra sua elaboração maior na teoria analítica.” Dessa forma, institui-se uma importante 

interlocução, efetivando um olhar singular no campo educativo. Os aspectos relacionados ao 

modo de compreender a aprendizagem compõem essa interação:  
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[...] o essencial do que a psicanálise revela sobre a aprendizagem: que ela não se dá 

atrelada ao ensino, através do par ensino-aprendizagem, conforme todo discurso 

pedagógico tende a formular. [...]. Apreender indica muito mais uma operação ativa, 

de ir lá e pegar algo no campo do Outro, do que receber passivamente algo que o 

outro ensina. (VOLTOLINI, 2011, p. 33). 

 

O autor discute o papel da transferência no ato educativo, afirmando a existência de 

aprendizagem planejada, sublinhando, porém, que o ensinado perpassa a relação estabelecida 

entre ambos, havendo sempre uma dupla emissão: “[...] aquela que tem a ver com o que 

queremos emitir e aquela que transmitimos à revelia de nossa vontade, mas que igualmente 

influi na comunicação com o outro e é ponto decisivo na questão educativa.” (VOLTOLINI, 

2011, p. 36). 

Partindo dessa premissa, ganha relevo a dimensão da aposta, da palavra, do olhar que 

olha e oferta sentidos. O encontro humano é sempre da esfera do imprevisível. “O mais 

importante nessas observações é a constatação de que qualquer influência que alguém possa 

ter sobre o outro depende de um campo que se estabelece entre ambos, [...] encontro 

incontrolável quanto à sua determinação [...].” (VOLTOLINI, 2011, p. 34). Quanto mais se 

busca compreender a criança em termos genéricos – como faz, como age –, mais se afasta da 

possibilidade de escutá-la e pensar na singularidade pela via do encontro. A partir disso, 

postula-se um compromisso ético. O autor, no diálogo com a psicanálise, recupera o educar:  

 

O educar tem a ver com a transmissão de um traço simbólico de filiação, de marca 

que permite a um sujeito, primeiro, se erigir como sujeito [...]. Depois diferenciar-se 

do outro que lhe rendeu os primeiros meios de entrada no mundo (singularização). 

E, por último encontrar seu lugar no meio de outros com os quais terá que 

administrar sua diferença (socialização). (VOLTOLINI, 2011, p. 70). 

 

Jerusalinsky (1997) sinaliza que a circunstância da relação entre educando e educador 

vem de elementos que não estão contemplados nas disciplinas escolares, mas são 

considerados no diálogo entre a psicanálise e a educação. “Os avanços da pedagogia e da 

educação deram conta de que há uma série de fenômenos que escapam ao governo do 

previamente sabido e que têm a ver com isso que em psicanálise se chama transferência.” 

(JERUSALINSKY, 1997, p. 60). Propõe-se que o saber de cada um tem papel decisivo, para 

tanto, propõe-se tempo para dar lugar à pergunta, para que o sujeito seja escutado, pois este, 

muitas vezes, permanece ocultado pelo concreto. “Quando o saber médico, psicológico ou o 

saber educativo tampam com um saber técnico o que essa criança quer saber, fechamos, a 

partir da técnica, todo espaço da subjetividade que nessa criança está se constituindo.” 

(JERUSALINSKY, 1997, p. 62). 
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Dessa forma, assinala-se a educação como experiência capaz de possibilitar um tempo 

e um espaço onde a prioridade é o sujeito-aluno, não a técnica, o cientificismo. Kupfer (2007) 

propõe casamento entre educação especial e psicanálise, construindo uma experiência que 

contempla ambos, levando em consideração o sujeito e sua estruturação psíquica, nomeando-a 

como educação terapêutica. Propõe-se a intervenção como gestos e palavras dirigidos ao 

sujeito, colocando-o nesse lugar. Ao conceber a psicanálise como discurso, estabelece-se uma 

intervenção: se é papel dos pais a “criação das bordas no real”, nessa transformação de infans 

a sujeito, e papel do professor trabalhar visando “um sujeito da escrita” no processo de 

alfabetização, ambos agem no campo do educar. Comemorar aniversários, festas, pela via da 

cultura, oferta formas de lidar com a falta do Outro. Por esses motivos, a autora propõe: 

“Fazer educação não é, em resumo, o mesmo que fazer educação terapêutica?” (KUPFER, 

2007, p. 116). 

Nesse processo, inclui-se a responsabilidade pelo ato educativo e pelas escolhas que 

nele se implicam. A autora questiona: “Mas será que importam mesmo os objetos de 

conhecimento ou importa o que se pode ensinar a respeito do modo de construção das 

relações, das quais surgem os objetos de conhecimento?” (KUPFER, 2007, p. 134). 

Esses autores assinalam a contribuição da psicanálise para o campo educativo. 

Colocam em destaque o sujeito-aluno como produção de uma relação estabelecida entre 

ambos, zona onde se implicam aluno e professor, zona do encontro.  

Bernardino (2007, p. 49), por sua vez, considera que “[...] não se pode conceber a 

separação entre os campos da psicanálise e da educação, na medida em que estão intrincados 

no processo de constituição subjetiva.” Sendo essa conexão fundamental no modo de 

compreender o processo de constituição do sujeito, quando esta apresenta impasses. Abre-se, 

dessa forma, um pertinente e valoroso diálogo entre psicanálise e educação especial.  

Parte-se, assim, de uma posição ética que considera os alunos com impasses em sua 

constituição psíquica como sujeitos e, por isso, passíveis de deslocamentos subjetivos. 

Destaca-se o singular de cada um e aquilo que é produzido na relação. Ampliam-se as 

relações com a educação especial na perspectiva de uma construção pela via do singular, da 

relação, do olhar e da palavra.  

Tais questões encontram-se enlaçadas ao argumento central desta investigação, sendo 

recortadas pelo viés do brincar e de seus efeitos constitutivos/estruturantes. Para tanto, se 

estabelece um diálogo entre pesquisadores importantes no campo da psicanálise com crianças 
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e da infância, são eles: Winnicott, Ricardo Rodulfo, Alfredo Jerusalinsky e Julieta 

Jerusalinsky.23 

Texto-caixa que profana, em certa medida, uma educação especial ditada pelo 

diagnóstico, que desconstrói as certezas pedagógicas, que sublinha a força da palavra, do 

olhar, do cuidado de pôr em primeiro plano o sujeito e suas produções e que valoriza a 

singularidade, a potência do encontro.  

Para tanto, nessa caixa cabem diálogos, apostas, tempos constitutivos, brincar. 

Guarda-se com o cuidado de não esconder. Valioso, mas não para colocar em cofres. Em 

cofre perde-se a coisa à vista. Guarda-se para olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, 

iluminá-la ou ser por ela iluminado. Relíquias escavadas, construídas, analisadas, estudadas e 

rememoradas pela via da construção do caso narram o encontro com um-quase-menino até a 

constituição de um-menino-de-verdade. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por 

ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. 

Assim, se estabelece o percurso da pesquisa, a construção do brincar, da aposta – e a invenção 

de um sujeito se desdobra em cenas, tempos constitutivos, encontros e muitas palavras. Por 

isso, se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama 

atendimento educacional especializado: nas dobras do brincar. 

 

                                                 
23 Sabe-se que as posições desses autores, sobre o brincar, o sujeito etc., não se equivalem. Neste estudo, optou-

se, contudo, por apostar nos aspectos em que o diálogo ocorre, sobretudo, para refletir sobre o brincar no âmbito 

do atendimento educacional especializado. 
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PARTE II – JOGOS CONSTITUINTES 
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4 AS DOBRAS DO BRINCAR  

 

 

4.1 UM PATO, UM-QUASE-MENINO E UM DESVIO 

 

Numa manhã de outono, ventoso e de sol tímido, um novo aluno ingressa na sala de 

integração e recursos. Entra olhando para os lados, mantendo os braços pesadamente 

soltos ao lado do tronco, como se não lhes fizessem falta para o conjunto do corpo. 

Convido-o para se sentar junto à mesa, apontando-lhe o lugar. Apresento-me, digo meu 

nome e pergunto o seu. Responde que se chama Bryan. Faço algumas perguntas, como 

de costume, no primeiro encontro: “Sabes por que estás aqui? Gostas de desenhar? 

Jogar?” Bryan responde com silêncio. Aguardo um tempo, me parece não estar 

disponível para a conversa. Retomo alguns questionamentos com outras vestimentas: 

“Do que gostas de brincar? Gostas de computador?” Responde levantando da cadeira e 

caminhando pela sala. Chamo-lhe: “Bryan, vem cá, vamos conversar!” Ele caminha sem 

objetivo aparente, parece escorregar ou, ainda, caminhar no vazio. Diante do que me 

pareceu responder ao chamado pelo afastamento, proponho um desvio, certa distância 

capaz de proximidade: abro as portas do armário e mostro a sala, sem perguntas ou 

palavras. Passa por mim, pelo armário e se dirige para a prateleira dos livros. Pega o 

primeiro que alcança, Pé de pilão, de Mário Quintana24, o qual conta a história de uma 

bruxa que lançou um feitiço, e o menino se transformou em pato. Seria Bryan um-quase-

menino? Folheia pulando várias páginas. Olha-o por um tempo, afastando e 

aproximando o livro do rosto. Ora levanta o livro espichando os braços, olhando para 

cima, ora o sacudindo levemente, como se esperasse que algum personagem caísse de 

suas páginas. Seria este um jogo de estar perto e estar longe? Nesse vai e vem, disse 

poucas palavras e, das que pronunciou, quase nada compreendi. Apontei para uma das 

figuras e falei: “Olha que legal, um cavalo!” Bryan devolve a palavra em forma de 

pergunta, com uma voz pausada e em diferentes tons agudos: “Um ca-va-lo?” Para 

alguns, uma ecolalia. Para mim, o início do diálogo. Observo-o, um tanto intrigada. 

Bryan interroga as práticas pedagógicas, aquilo que tradicionalmente parecia dar certo, 

falha. Algo teria de ser inventado para e com este quase-menino. 

  

Com o início do ano letivo, um momento peculiar se instaura na escola: tempo de 

conhecer, observar, perguntar, ouvir, refletir e investigar. Tempo de estruturar um possível 

caminho com os alunos e professores. Seguindo as orientações da SMED, bem como a partir 

das trocas com os colegas do serviço, do diálogo com a psicopedagogia e das próprias 

vivências profissionais, estabeleci certo roteiro para trabalho: grupos de acordo com a faixa 

etária, frequência de duas vezes semanais, com duração de 50 minutos. Os encontros eram 

conversados, negociados, combinados. Jogo de escuta, propostas e escolhas. Certa artesania 

para construir singularmente o caminho a ser trilhado. 

Bryan – encaminhado pelo Serviço de Orientação Escolar (SOE) para a educação 

especial – desde o primeiro encontro causou-me estranheza e incômodo, por interrogar o que 

                                                 
24 Em verdade, tratava-se do livro de Cláudio Levitan, uma opereta infantil a partir da obra de Mário Quintana de 

mesmo nome. [LEVITAN, Cláudio. Pé de Pilão. Porto Alegre: L&PM, 1986.] 
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parecia dar certo com os outros alunos. O menino, na época com 9 anos, destacava-se pelo 

silêncio entrecortado com palavras soltas emitidas em diferentes tons agudos, quase sempre 

incompreensíveis. Olhar flutuante que ia de ombro a ombro sem pousar em nenhum objeto 

ofertado. Na busca por palavras e sentidos, deparo-me com os registros de reuniões entre a 

mãe, que chamarei de Elaine25, e a orientadora da escola. Em poucas páginas e com tom 

informativo, descubro que a desorientação diante do menino não era só minha. Também os 

médicos divergiam: seria síndrome do X frágil? Precisa de geneticista? Neurologista? No fim 

do ano de 2011, o menino e seus familiares, bem como os especialistas e a escola, 

encontravam-se às voltas com o diagnóstico e os possíveis encaminhamentos. Quem seria 

esse menino?  

Na educação especial, o diagnóstico médico-psicológico é, muitas vezes, a carta de 

apresentação dos “alunos da inclusão”. Do discurso médico, tomado como sentença, derivam 

práticas pedagógicas. Um caminho reto, onde as rotas encontram-se predefinidas pelo 

transtorno e pelo déficit. 

A fim de propor outra perspectiva, Bernardino (2015), por meio de conceitos 

freudianos, propõe trabalhar com o termo “diagnóstica”, diferenciando-o do “diagnóstico”. 

Este funda-se em uma avaliação específica, enquanto o primeiro sustenta uma hipótese a ser 

constantemente reavaliada e reformulada, de acordo com os movimentos feitos pelo sujeito. 

Refere-se a tempos gerúndios, em que os movimentos de constituição psíquica continuam 

acontecendo.  

 

Em conversa com Elaine, soube que o período do maternal II26 foi tranquilo. Segundo 

ela, aos 3 anos Bryan começa a demonstrar mudanças no comportamento. “Começou a 

ficar mais quieto, de lado..., mas não me preocupei, porque achei aquilo normal”. A 

escola, contudo, estranha: Bryan passa a se isolar do grupo. A primeira suspeita é de 

surdez. Nesse período, tem uma convulsão por febre. Cerca de três meses depois, vive 

episódio semelhante. O diagnóstico é um “autismo leve”. É o início das medicações para 

evitar as convulsões. Com tudo isso, a infrequência na educação infantil torna-se 

recorrente. Nos anos seguintes, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tais ausências 

também são percebidas.  

 

A mãe de Bryan imediatamente acolhe esse diagnóstico inicial e o apresenta na escola 

como um menino autista. Motivo que, para a família, justifica seu afastamento da escola, 

argumentando temer novas convulsões. O “autismo” retira de Bryan a possibilidade de suas 

manifestações serem compreendidas como próprias, pois, desse momento em diante, seus 

                                                 
25 A fim de resguardar o anonimato, os nomes foram alterados. 
26 Período da escolarização na Educação Infantil que compreende as idades de um ano e seis meses até dois anos 

e onze meses, aproximadamente.  
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movimentos e sentimentos, cadastrados pelo discurso médico e administrado pelo olhar 

vigilante da mãe, são signos do transtorno para a escola, para a família, para os professores. 

Se ficava bravo, irritado, agitado, esses fenômenos eram lidos como mau funcionamento da 

medicação. Neurologista consultado, novos e longos afastamentos para ajuste das doses e 

observação – certificação – de seus efeitos. 

  

Num primeiro tempo de aproximações, Bryan pouco frequenta a sala de aula. Elaine é 

chamada para justificar as faltas e, entre os motivos, estão resfriados e a busca por uma 

outra instituição. A escola faz uma intervenção: ela deveria levar Bryan enquanto não 

encontrasse vaga em outra escola ou seria acionado o Conselho Tutelar. Elaine 

comunica seu desejo de transferi-lo para uma escola especial. Escuta conversas, 

explicações: um tortuoso diálogo se estabelece. Elaine busca a SMED para solicitar a 

transferência, sendo reencaminhada à escola. 

  

Presença frágil e longas ausências, para a família de Bryan estar perto era difícil. 

Impasse que se desvela, entre outros, pela ausência do pai, pela presença ora maciça, ora 

ausente, da mãe, e também na busca por uma escola especial. Indico a escola regular como o 

espaço mais desafiador e capaz de auxiliar Bryan e a família a construírem uma presença 

possível. Combinamos um período de avaliação que inicia com entrevistas sobre a história 

pessoal, familiar e escolar de Bryan. O menino retorna à escola regular e se estabelece em 

2012, mesmo que fragilmente, um novo começo. 

 

A mãe, entre um silêncio e outro, desvela parte do percurso do filho. Aos 5 anos, fica um 

semestre tratando-se com uma psicóloga na UFRGS. O tratamento é interrompido por 

não existir alguém disponível para levar Bryan às sessões. Recebe também, por 

aproximadamente sete meses, o acompanhamento de uma fonoaudióloga. Em relação à 

trajetória educacional, diz em tom de voz magoado: “No Jardim B, não se formou com a 

turma, os colegas liam e ele não”. Matriculado em uma escola do Estado, na primeira 

série, cenas de impossibilidades escolares aconteciam: “A professora ficava dizendo que 

ele não aprendia. Permaneceu ali até junho e depois foi embora”, conta Elaine. Quando 

questionada sobre tantas desistências e frágeis presenças, a mãe diz ter ficado 

incomodada com os comentários desconfiados dos colegas de trabalho, sobre suas saídas 

para levá-lo aos atendimentos. Para oferecer mais informações, traz os pareceres 

escolares. Uma quase surdez, medicações, ausências, convulsões, um autismo leve e 

desistências. Em meio a tantas adversidades, percebo Bryan como um menino guerreiro, 

com potencialidades e desejo de aprender. 

 

Nas palavras de Elaine, repetem-se situações de não permanência nos locais que 

poderiam ofertar possibilidades de crescimento e aprendizagem para Bryan. Por diversos 

motivos, anunciados ou resguardados, não consegue sustentar a frequência nos atendimentos 

de psicologia, fonoaudiologia e nos espaços escolares. Quando Elaine frisa a fala da 

professora da primeira série – apontando: “Bryan não aprende” – como explicação para 
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desistir da escola, parece que, de certa maneira, concorda com essa postura. Não encontra 

forças para contrariá-la, consegue apenas retirá-lo do lugar que anunciava um mal-estar. Por 

outro lado, quando tem a oportunidade de vê-lo vivendo novos arranjos de aprendizagem, 

também isso lhe é inviável manter, como se não pudesse investir. Elaine traz explicações 

aparentemente lógicas, com respostas e justificativas prontas e acabadas. Parece que as 

perguntas não a levam a produzir reflexão. Tem certeza absoluta de tudo o que se passa com 

seu filho. Como traço, como o que se repete, as palavras parecem desaguar para Elaine e para 

Bryan, não fazendo marcas, não provocando rupturas, apenas alcançando uma superfície lisa, 

sem ranhuras, sinais, onde eles pudessem fazer perguntas, provocar dúvidas, imprimir marcas. 

Tal traço indica o caminho a seguir, sinais colhidos com uma postura diagnóstica ajudam a 

construir a intervenção pela via do estruturador. Ao acolher a presença frágil, entrecortada por 

silêncios e palavras nem sempre compreendidas, apostava que Elaine e Bryan poderiam 

ressignificar tais trajetórias, bem como a função da escola e do atendimento educacional 

especializado. 

 

Compreender a história pessoal/social como uma narrativa a ser escrita e inscrita a 

partir de múltiplas vozes e olhares, e as psicoses infantis como impasses vividos pela 

criança nos tempos inaugurais do aparelho psíquico, pode ser bastante potente para o 

campo educacional. Tais conceituações permitem pensar, por exemplo, que o que se 

constrói na relação com o outro pode ser recontado, reconstruído, possibilitando 

outras significações e sentidos. (VASQUES, 2007 p. 32). 

 

A partir da construção desse histórico, e contando com as conversas com professoras 

que já conheciam Bryan, as observações na sala de aula e os encontros na SIR, fomos nos 

descobrindo aluno e professora. As informações médicas, o carimbo e a assinatura com o 

número da CID não dizem quem é o aluno, embora tentem dizer. O discurso médico busca 

uma autoria e uma autoridade no campo escolar, impondo instruções sobre o espaço educativo 

mais apropriado, as práticas pedagógicas e as (im)possibilidades de aprender. Não é raro que 

a escola especial seja indicada como melhor alternativa. Fazem-se necessárias pausa e 

reflexão, um enfrentamento e um acordo: conversa, sim; submissão à voz da medicina, não.  

Alfredo Jerusalinsky (2015) comenta sobre as escolhas possíveis para trabalhar com 

crianças com impasses em sua constituição psíquica. Afirma que há diferentes caminhos e 

propõe a pergunta: “Restaurar o comportamento normal, digamos, produzir o comportamento 

chamado normal ou devolver à criança a possibilidade de encontrar com a sua significação 

das coisas?” (p. 91). Como em todas as escolhas, a partir delas, são colhidos efeitos: 
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Evidentemente, fazer com que a criança se comporte de acordo com um padrão 

chamado de normalidade é uma opção que vai limitar a criança a, sem entender 

muito bem por que, nem para que, nem quem, nem onde, nem sim, nem não, sem 

entender muito o que representa isso, o que significa para o conjunto da vida, para 

seu futuro, para seus amores, para seus sonhos, para suas escolhas, para suas 

definições e para suas decisões. (JERUSALINSKY, 2015, p. 91). 

 

Para esse autor, pode haver uma satisfação por parte dos pais com a produção de 

comportamento considerado adequado. Essa “melhora” traduz-se por minimizar a enunciação 

de um grande mal-estar, auxiliando na realização de atividades sociais. Espera-se, assim, que, 

após estar comportado de acordo com as regras sociais, possa estabelecer algum tipo de 

vinculação e sentido. “É começar pelo avesso, começa-se pelo comportamento e, depois, 

quando a criança adquiriu o padrão de normalidade, espera-se que ela possa entrar em alguma 

relação derivada desse comportamento concordante com o esperado.” (JERUSALINSKY, 

2015, p. 91).  

Enquanto as massivas propostas formativas afirmam um trabalho estruturado como a 

melhor e, muitas vezes, única alternativa para alunos com impasses em sua constituição 

psíquica, opto por um desvio. Para Simiano (2015, p. 29), “É o desvio que guarda a infinidade 

dos caminhos a seguir.” A autora propõe o professor como colecionador, desobrigando-o de 

recolher coisas tradicionalmente consideradas “úteis” para a escola e a aprendizagem. Nesse 

movimento, recolho pistas na/da relação com Bryan com o Outro, com os objetos, por meio 

de seus gestos, olhares, sons e parcas palavras: um pato – um-quase-menino – diz sobre a 

posição subjetiva de Bryan naquele momento. O menino enfeitiçado pela bruxa perde sua 

humanidade, transformando-se em pato. Desse lugar enunciativo, é difícil falar em nome 

próprio, brincar, aprender a ler e escrever. Condição singular de ser e estar que demanda outro 

modo de intervir no AEE: quais operadores poderiam lançar um contrafeitiço, fazendo advir o 

menino-de-verdade? Como produzir efeitos estruturantes no âmbito do AEE? A opção ou o 

desvio tomado – considerando as rotas preestabelecidas na educação especializada ditada pelo 

diagnóstico médico-psicológico – é intervir com e a partir do brincar. Esse modo de 

compreender o trabalho distingue-se por perguntar pelo sujeito, escutar, conversar, e, de modo 

radical, pela aposta na possibilidade de aprendizagem. Não se pauta por um conjunto de 

propostas em sequência, preestabelecidas de atividades repetitivas cujo objetivo final é o 

treinamento. Trata-se de retomar o processo de constituição subjetiva pelo brincar. 

Donald Winnicott, pediatra e psicanalista, tem uma vasta e reconhecida obra sobre o 

brincar e seus efeitos constitutivos. Em O Brincar e a Realidade (1975), concebe o brincar 

como a criação própria do sujeito. Afirma-o como fundamental para a saúde, esclarecendo 

que, se a criança brinca, nada de grave lhe sucede. É no brincar que pode viver cenas 
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externando agressividade, raiva, fúria, com a garantia de não sofrer represálias do meio. No 

brincar dominam a angústia e as ideias causadoras de angústia. Por meio do brincar, a criança 

pode experienciar situações da vida adulta, fazer um papel diferente do vivido, buscar e criar 

sentidos para o que se passa com ela. Brincar demanda tempo e espaço, exige um ambiente 

possibilitador de experiência. O autor afirma também: “Para controlar o que está fora, há que 

fazer coisas, não simplesmente pensar ou desejar, e fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer.” 

(WINNICOTT, 1975, p. 63). Tal fazer é simultaneamente subjetivo e objetivo, acontece entre 

um e outro, em uma terceira área, nomeada espaço potencial, ou seja, espaço de potência e 

criatividade que persiste ao longo da vida, desdobrando-se, por exemplo, nos jogos dos 

adolescentes e no trabalho adulto, desde que mantenham-se inventivos.  

Ao alçar o brincar como criação de si e do mundo, a leitura winnicottiana 

redimensiona o fazer do adulto perante as crianças. Como ato constituinte da criança e da 

infância, há uma responsabilidade em sustentar o brincar como legítimo na clínica, na escola. 

Professores e terapeutas, por meios diversos, convergem no brincar como forma. 

  

Aqui nessa área de superposição entre o brincar da criança e o brincar de outra 

pessoa, há possibilidade de introduzir enriquecimentos. O professor visa o 

enriquecimento; em contraste, o terapeuta interessa-se especificamente pelos 

próprios processos de crescimento da criança e pela remoção dos bloqueios ao 

desenvolvimento que podem ter-se tornado evidentes. Foi a teoria psicanalítica que 

contribuiu para a compreensão desses bloqueios. Ao mesmo tempo, constituiria 

visão estreita supor que a psicanálise é o único meio de fazer uso terapêutico do 

brincar da criança. É bom recordar que o brincar é por si mesmo uma terapia. 

(WINNICOTT, 1975, p. 74). 

 

Considerando o AEE, trata-se de possibilitar, pela via do brincar, a constituição de um 

sujeito de desejo, que joga com o que é da realidade psíquica e com os objetos reais numa 

zona de potência, de invenção. Winnicott (1975, p. 75) sublinha: “A característica essencial 

do que desejo comunicar refere-se ao brincar como uma experiência, sempre uma experiência 

criativa, uma experiência na continuidade espaço-tempo, uma forma básica de viver.” Ler um 

brincar quando ainda não está no ponto em que a escola o reconhece como tal permite pensar 

a intervenção como tempo para fazer experiência. Tempo para criar alternativas diferentes a 

partir do Outro, do mundo dos objetos, da palavra e do olhar. A escolha constrói-se no espaço 

entre aquilo que foi inscrito pelo desejo do Outro e aquilo que é possível criar a partir disso. 

“É com base no brincar que se constrói a totalidade da existência experiencial do homem. [...] 

Experimentamos a vida na área dos fenômenos transicionais, no excitante entrelaçamento da 

subjetividade e da observação objetiva [...].” (WINNICOTT, 1975, p. 93).  
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O AEE como espaço potencial. A possibilidade de situar-se nessa zona intermediária 

fala de um sujeito – aluno e professor – capaz de se colocar em jogo e arquitetar um desfecho 

singular para as situações vividas. Isso só é possível quando há um ambiente suficientemente 

bom e confiável, que atenda às necessidades da criança sem ser intrusivo e instrutivo. Nesse 

aspecto, implica-se o fazer pedagógico de modo a pensar a proposta de trabalho psíquico de 

aprendizagem de si, do outro e dos objetos do mundo compartilhado. Instaura-se uma 

demanda ética de cuidado com o sujeito-aluno.  

 

Em certo encontro, solicito ao Bryan que escreva as letras que conhece. Ele pede para 

pegar alguma outra coisa, eu insisto para que terminemos, pedindo só mais um 

pouquinho de tempo. Ele segura meu rosto, empurra-o em direção à folha e diz em tom 

muito sério: “Não faça isso seu bobo!” Senta-se com o livro na frente do rosto. Aguardo 

sem reação. Aos poucos, espia-me baixando levemente o livro. Digo-lhe que não queria 

deixá-lo triste, mas ouvir, descobrir sobre as coisas conhecidas por ele para podermos 

trabalhar. Que ali era um lugar para conversarmos, brincarmos, jogarmos e eu não 

estava ali para chamá-lo de bobo [...]. Quem estava sendo boba ali era eu. 

  

Insistir nas letras, naquele momento, o fazia sentir-se bobo. Não era esse o trabalho 

que Bryan e eu precisávamos construir. Ele disse, e eu, como professora, consegui ouvir. 

Também ouvi que o currículo não pode subsumir o sujeito, interpondo-se na relação. 

No esforço de propor a educação como experiência e o brincar no âmbito do AEE, 

Moschen (2011) contribui ao lembrar que as crianças são amparadas nas palavras daqueles 

que lhe são importantes, tomando os sentidos que lhe são atribuídos. Ser falado pelo Outro é 

habitar uma situação passiva diante do conjunto de mitos e fantasmas familiares. A forma de 

assumir uma posição ativa e produzir significados diferentes daqueles herdados pelo legado 

familiar é pelo brincar. “É o brincar que vai armar a ponte do lugar de assujeitamento ao lugar 

de sujeito. [...] O brincar é a construção de uma versão própria sobre o mundo ao qual a 

criança foi apresentada pelo adulto.” (MOSCHEN, 2011, p. 95). 

A autora destaca que, quando a criança não brinca, ela está com dificuldades de se 

diferenciar daquilo que foi dito dela, fica impotente diante da significação que lhe foi 

transmitida, pois é o brincar que propõe a criação de outras versões. Aponta o quanto a 

redução do tempo de brincar pode manter esse sujeito numa posição passiva, dificultando a 

elaboração de outros modos de existir. “No brincar [...] ele cria, a partir dos traços que 

recolhe, das vozes e olhares do adulto, algo que vai paulatinamente situando como próprio.” 

(MOSCHEN, 2011, p. 96). Brincar, como alternativa de inventar novas composições para 

aquilo que a vida oferece; jogar com as palavras recebidas desde sua tenra infância e fabricar 
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com elas novos desfechos. “Só quem brinca pode revirar o mundo para nele inserir novos 

sentidos.” (MOSCHEN, 2011, p. 98). 

Brincar, jogar e experienciar convidam a criar enredos diferentes daqueles impostos 

por um Outro que, inicialmente, lhe ofertou significados. Brincar de jogar com os sentidos, 

construir sinais e marcas pessoais.  

O brincar como arte pedagógica capaz de colocar em marcha uma experiência de 

apropriação de si, das coisas, das relações, do mundo. Brincar, criar laços, enlaçar, criar, 

imaginar, inventar, subverter uma história reescrevendo modos subjetivos de estar na relação. 

Brincar, jogar com as palavras, com o olhar.  

Brincar como função estruturante abre possibilidades de dar andamento ao processo de 

constituição subjetiva. Brincar põe em movimento aquilo que, num primeiro tempo, não pôde 

seguir seu rumo. Brincar é aprender sobre si mesmo, sobre os objetos, sobre os outros. Por 

meio do brincar, constitui-se um sujeito de desejo. Para tanto, é necessário haver acolhida e 

aposta, sendo a escola um lugar privilegiado para acompanhar, olhar, escutar e amparar essa 

caminhada. Trata-se de apostar no trabalho estruturante e no brincar como constitutivo no 

âmbito do AEE. A partir dos jogos constitutivos, abrem-se possibilidades de, poeticamente, 

um-quase-menino constituir-se e reconhecer-se um menino. 

  

4.2 OS JOGOS CONSTITUINTES E UM TRABALHO PELAS BORDAS 

 

Bryan adentra a sala e pega algum objeto, que poderia ser um livro, uma tampinha, uma 

peça de um jogo... E sai caminhando pela sala, olhando-o. Afasta-o e aproxima-o de seu 

rosto como quem busca analisar suas propriedades. Caminha de um lado para outro, 

sem rumo e sem rota. O olhar parece buscar o vazio, evitar o encontro. Sua aparente 

surdez indica algo precioso sobre sua posição perante o Outro. Mostra pouco interesse 

nas propostas feitas. Muitas vezes, oferece respostas automáticas coladas em um “me 

desculpe” de tons agudos. Não se sente convocado pelos chamamentos, minhas palavras 

desaguam sem beira, sem borda.  

 

Para a psicanálise, o corpo não é um dado biológico, mas uma construção que implica 

o olhar, o desejo e os significantes advindos do outro cuidador que realiza função materna. 

Vasques (2007, p. 28) apresenta a reflexão: “Já que o sujeito não nasce com o corpo, quando 

ele nasce? Nasce antes de ser gerado, nasce no discurso dos pais, nasce na antecipação que os 

pais fazem dele, nasce a partir da história de sua família, de sua comunidade, de seu país.” 

Essa fala constrói um lugar psíquico para o bebê, de onde ele irá se situar enquanto sujeito. 

Quando o nascimento se aproxima, esse processo antecipatório se intensifica. Os pais 

idealizam, compõem sentidos. A autora sublinha a força das palavras, a filiação e o desejo de 
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sustentar projetos e sonhos, para e com este que ainda é incapaz de fazê-lo por si, como 

fundantes do sujeito. “É nesse jogo de antecipação entre o que é e o que ainda não é, mas que, 

por ser suposto, poderá vir a ser, que se inicia o processo de constituição do sujeito.” 

(VASQUES, 2007, p. 29). Além disso, a forma como somos nomeados e nomeamos 

circunscreve nossa história. Pensando o campo escolar, a autora estabelece um paralelo entre 

o nascimento de um sujeito psíquico e um sujeito-aluno. Se família e escola não se equiparam, 

ambas exercem função materna e paterna (mesmo que de forma diferente). Movimentos 

similares no quanto demandam cuidado, gentileza, oferta de sentidos, porém, diferem-se 

como familiar e escolar, pois são processos de ordens diversas. Dessa forma, anuncia-se: 

“Assim como o bebê que não tem sua existência garantida pelo nascimento orgânico, para ser 

aluno não basta a matrícula ou a frequência no espaço escolar.” (VASQUES, 2007, p. 33). 

Diante dessa prerrogativa, propõe pensarmos: quando nasce um aluno?  

 
Nasce antes de estar na escola, nasce no discurso dos professores, nasce nas 

antecipações que fazemos. Nasce nas formações, no que se escuta, imagina e fala 

destas crianças! Ser aluno decorre também de uma filiação simbólica por parte da 

escola e dos professores, ato capaz de construir e sustentar o lugar desta criança 

como um dos nossos! A legitimidade desse processo implica o desejo e a aposta do 

educador e da escola. (VASQUES, 2007, p. 33). 

 

O nascimento psíquico acontece no encontro com o Outro – aquele que ampara, 

acalma e nomeia assume a responsabilidade pela transmissão e humanização do pequeno 

bebê. O nascimento psíquico do ser aluno demanda olhar, cuidado, delicadeza, reflexão, do 

professor em relação ao seu trabalho. Perguntar e perguntar-se por onde anda seu aluno indica 

uma postura ética de responsabilização pelas escolhas pedagógicas a partir desse tempo de 

diagnóstica. Vasques (2007, p. 35) afirma: “a educação de crianças que vivem impasses em 

sua constituição psíquica implica a responsabilização ética pela experiência educacional do 

aluno.” Sendo o nascimento de um aluno acompanhado pela antecipação daquele que o 

acolhe, é escolha do professor as palavras que circunscrevem o nomear, o falar e o constituir a 

relação.  

Esse caminho de humanização remete-se ao processo de constituição psíquica que, 

nesta pesquisa, será abordado pela via dos jogos constitutivos. Jerusalinsky (2010) afirma que 

o corpo se coloca em desenvolvimento porque existe tal figura que chama o bebê, o nomeia, o 

alimenta com palavras e canto. A função materna libidiniza o corpo, o constrói. Segundo o 

autor, mesmo havendo um conjunto biológico com plenas condições de se desenvolver, isso 

só ocorrerá se houver quem o cuide, atenda e deseje esse movimento, caso contrário, nada 
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será definido por apresentar um orgânico com tal capacidade. Esses cuidados inscritos sob o 

corpo do bebê imprimem marcas simbólicas, bordas do/no corpo real. 

Winnicott (1975) também fala dessa relação inicial entre mãe e bebê. A partir dos 

cuidados maternos se institui para o pequeno a sensação de onipotência, em que aquilo que se 

imagina como objeto de satisfação vem ao encontro de quem o necessita. Nesse processo 

inaugural, ele cria a mãe, pois ela aparece sempre que ele sente desconforto e reclama 

aconchego. O autor nomeia a mãe suficientemente boa como aquela capaz de se adaptar quase 

que completamente às necessidades de seu bebê, proporcionando os cuidados necessários, 

proporcionando a sensação de continuidade. Quando o bebê sente fome, aparece o seio, e ele 

fica com a sensação de tê-lo criado. Quando está com dor, ao resmungar, sua mãe o atende e o 

coloca novamente em uma situação confortável. A mãe em sintonia compreende os gemidos, 

percebe os diferentes balbucios e os interpreta de acordo com uma espécie de código criado 

nessa íntima relação inicial. Efetivamente, esse tempo propicia ao bebê a sensação de ter 

criado a coisa de modo a se satisfazer. Nesse interstício, mãe e bebê brincam pelo olhar, pelo 

cheiro, pela palavra. Na textura da pele, das roupas, do tom de voz, propõe aconchego, 

continuidade, possível somente em um ambiente suficientemente bom. O brincar de sugar o 

punho, o dedo e o polegar, assim como o brincar com os sons produzidos pela boca, 

configuram-se como fenômenos transicionais, precursores do uso do urso de brinquedo, do 

pano ou de outro objeto eleito pelo bebê, nomeado como objeto transicional. Para Winnicott 

(1975), tratam-se de gestos e objetos que atuam em uma zona intermediária de 

experimentação entre o eu e a realidade. O autor dispõe-se a estudar a questão da ilusão, 

pertencente ao tempo inicial, pensando na primeira possessão não eu como próprio dessa área 

intermediária entre o subjetivo e objetivo; propõe os fenômenos transicionais como ações 

criadas pelo bebê, gestos que criam o outro e a si mesmo. Jogos com o próprio corpo e o 

corpo do outro acontecem quando ainda não há um eu constituído. Jogar com os objetos, com 

a borda e com o corpo é indício de um eu se fazendo na relação com o outro/Outro. Eu e não 

eu são materiais com que joga o brincar.  

Assim, passar a mão no rosto materno, explorar buracos e puxar elementos são ações 

que fazem parte dos jogos entre mãe e bebê, que constroem bordas, fazem corpo, existindo 

nesse espaço-tempo entre o eu e o outro, o objetivo e o subjetivo. Julieta Jerusalinsky (2014) 

afirma que os movimentos entre a mãe e o bebê são produzidos como primeiras cenas do 

brincar, escrevendo marcas e traços no corpo, nomeando-os como jogos constituintes. 

Segundo a autora, a mãe convida o bebê a participar dessas cenas e, quando a bebê aceita, ela 
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lhe atribui a autoria, supondo um sujeito capaz de jogar, de estar na relação (mesmo quando 

ele ainda não tem todos os instrumentos necessários para isso). 

 

Nas brincadeiras de mercado, Vinícius, um outro aluno do AEE, arruma as tampas dos 

potes nomeando as mercadorias com suas preferências: frangos, arroz e farinha. 

Distribui o dinheiro e abre a quitanda para os clientes escolherem os produtos. Bryan 

caminha com as tampas nas mãos de um lado para outro. Faço tentativas para incluí-lo 

na cena, convidando-o a comprar ou vender. “Sr. Bryan, o senhor vai comprar tal coisa? 

O vendedor está dizendo que é um bom negócio! Não vai aproveitar? Olha aqui!” Às 

vezes, ele atende ao chamamento e volta a pegar o que lhe está sendo oferecido. 

Novamente, chamo-lhe perguntando: “O senhor não vai pagar?”. Eu olho para o 

vendedor o interrogando “Ô, vendedor, quanto custa? Não vai cobrar a mercadoria?”  

 

Nessa situação, Bryan fazia as escolhas possíveis. Entretinha-se com pequenos 

objetos, a partir dos quais eu lhe emprestava um sentido. Jogo de espera, de antecipação. Eu 

colocava palavras-convites em cena cujo efeito esperado era o de que Bryan as atendesse. 

Como em uma via de mão dupla, como professora, desafiava-o a ocupar um lugar para o qual 

não era comum que o convocassem. Ao mesmo tempo, eu buscava ler e dar sentido a seus 

movimentos. Quando Bryan pegava a tampa-frango e saía pela sala com ela entre as mãos, 

olhando-a e sacudindo-a, eu nomeava o ato como uma “compra”. Naquele momento, Bryan 

podia experimentar outro lugar por meio das minhas palavras: era comprador de mercadorias 

em um mercado; era um menino que brincava com outro colega. 

Trabalho de convocar para que escute, compartilhe e se coloque na relação. As 

palavras vindas de um Outro com firmeza e leveza contam, capturam, constroem laços. 

Palavras-chamamento: nomeiam, convidam, insistem no endereçamento, escavam sentidos, 

buscam encontro e sustentam os movimentos de um menino-aluno de verdade. Brincar, 

convocar, chamar pela voz e pelo olhar. Momentos fundantes do sujeito, sejam eles bebês ou 

crianças maiores que “não chegaram a produzi-los enquanto resposta psíquica diante do 

Outro.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 232). 

Essa inscrição será possível se houver uma mãe disponível para convocar a criança a 

entrar no jogo, estabelecer um brincar. Brinca de cheirar, fungar, morder, beijar o pequeno 

bebê, ao que ele responde oferecendo-se. “Tais jogos são produzidos em um tempo em que 

está ainda sendo constituída a borda que permitirá à criança vir a enunciar um aqui e um lá.” 

(JERUSALINSKY, 2014, p. 242). Jogos de borda, de superfície e de esburacamento são 

denominações que sinalizam esse primeiro tempo, que é de alienação. “Trata-se, nesse 

momento primordial do erotismo, de um jogo de invasões, expulsões e transbordamentos que 
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têm lugar entre o bebê e a mãe, inscrevendo as bordas primordiais [...].” (JERUSALINSKY, 

2014, p. 246).  

Em diálogo com essa perspectiva, Rodulfo (1990) apresenta, como primeira função do 

brincar, o esburacamento do corpo materno. O bebê extrai elementos para a constituição do 

próprio corpo, explorando tudo o que estiver ao seu alcance – a pele, o rosto, a roupa – 

daquele que o alimenta e o sustenta como bebê. O autor afirma que “[...] as atividades mais 

intensas e regulares, durante o primeiro ano de vida, concernem à produção de buracos, e não 

em qualquer lugar, senão – com predileção – no corpo do Outro Primordial, em posição 

materna. Dar puxões, arrancar, extrair [...].” (RODULFO, 1990, p. 82). Esburacar, procurar, 

olhar, pegar, largar, fissurar, usar. O bebê faz uso do corpo materno, encontra nele superfície, 

aninha-se no corpo do Outro, descobre orifícios, texturas, experimenta sensibilidades, 

encontra olhar, constrói corpo. Pequenos objetos, de valor inestimável, constituem o início da 

relação com a mãe e, posteriormente, com os outros. O bebê brinca de caçar relíquias no 

corpo materno. O autor contribui com essa reflexão: 

  

[...] da perspectiva do significante do sujeito, ao referirmos a necessidade de extrair 

materiais para fabricar o corpo, materiais que devem ser arrancados do corpo do 

Outro. As primeiras funções do brincar, tão fundamentais, são esse mesmo processo. 

Pode-se dizer que através do brincar, a criança se presenteia um corpo, apoiado no 

meio. (RODULFO, 1990, p. 92). 

 

Esse autor comenta que uma criança com impasses em sua constituição psíquica 

emergirá “na qualidade de criança que renunciou a fazer buraco; não opera sobre os objetos, 

perfurando-os. Vemo-la, em suma, arranhando as coisas, deslizando sobre elas com uma 

delicadeza muito alheia ao impulso perfurante primordial.” (RODULFO, 1990, p. 83). 

Bryan se relaciona com os objetos como lhe é possível naquele momento. Faz 

movimentos que aguardam um leitor, um tradutor, um Outro disponível. Pouco sabemos 

desses seus (des)encontros iniciais. Supomos, entretanto, que algo de importante aconteceu 

para dificultar o andamento de sua constituição subjetiva. O deslizar pelos objetos e pelas 

superfícies não se coloca a favor da descoberta do outro, do objeto, da aprendizagem. Funções 

que se cumprem quando há um Outro disponível para que o bebê toque, puxe, faça uso de seu 

corpo, sinta sua pele, texturas e cheiros. Um Outro que sustente, pela antecipação e alienação, 

o bebê. 

Julieta Jerusalinsky (2014) afirma que, posteriormente a esse brincar inicial, o jogo se 

amplia para os espaços além do corpo materno. “Assim, o bebê começa a experimentar 

deslocamentos espaciais, pelo engatinhar ou caminhar, passa a remexer em todos os buracos, 
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fendas, perfurações da casa, e a deter-se sobre seus cantos, bordas, degraus.” 

(JERUSALINSKY, 2014, p. 247).  

Bryan brinca com as espacialidades, construindo-as, experimentando, criando. Brinca 

com as bordas dos objetos enquanto caminha na borda da sala em um vai e vem, de parede a 

parede. Contatos exploratórios que encontra limite no objeto, no lugar. Com essa exploração 

constrói corpo, sustentado por uma intervenção que oferta corpo, espaço, tempo, olhar, 

sentido e possibilita construir borda. Intervenção pelo brincar, com o corpo, com o outro, com 

o espaço.  

Rodulfo (1990) nomeia como segunda função do brincar as ações referentes à 

continente conteúdo, em que a mãe contém o bebê e o bebê contém a mãe, em que as 

espacialidades estão em um contínuo com o corpo, e o brincar retrata esses movimentos. 

Nessa fase, a criança irá descobrir a tridimensionalidade. Quando, por exemplo, seu braço 

envolve o corpo da mãe, ela percebe que não se trata apenas do colo, mas, sim, da dimensão 

de profundidade. Segundo o autor, tornam-se interessantes os objetos como armários e bolsas; 

tirar e colocar coisas dentro desses objetos. Trata-se de, por exemplo, verificar situações nas 

quais a criança está “[...] tentando agarrar a bolsa da mãe, tirar as coisas dela, ou descobrir o 

que há no interior de uma caixa, extrair elementos e devolvê-los, tudo de maneira insistente, 

absorta e repetida.” (RODULFO, 1990, p. 106). O autor sustenta que essa função do brincar é 

produtora do efeito de entubamento produzido por jogos de inserção de objetos em outros, 

distanciando-se do pensamento tradicional que produz um dentro e um fora.  

Winnicott (2000) observou muitos bebês quando as mães os levavam para as 

consultas. Combinava de deixá-los livres para que pudessem mexer nas coisas que estivessem 

ao seu alcance, se assim desejassem; deixava à vista uma espátula, objeto reluzente que 

provavelmente atrairia atenção. Ele observa três estágios pelos quais a criança constrói uma 

posição ativa na situação em que deseja alcançar a espátula. Conta de um primeiro momento 

em que o bebê estende a mão em direção à espátula, por vezes chega a tocá-la e recua olhando 

para a mãe e o médico. Após um tempo, o bebê volta a interessar-se pelo objeto. No estágio 

seguinte, o bebê a pega, colocando-a na boca, salivando e mastigando com as gengivas; 

também a utiliza para brincar, batendo na mesa, podendo levar até a boca da mãe como se lhe 

oferecesse comida. No terceiro estágio, o bebê deixa a espátula cair como que por acaso. Ao 

recebê-la de volta, brinca com ela novamente e a deixa cair. Quando lhe é devolvida outra 

vez, novamente deixa-a cair e, então, nas vezes seguintes, começa a jogá-la no chão, 

observando o barulho que faz ao tocar a superfície. No fim, o bebê desce do colo para 

recomeçar a brincadeira, ou parte em busca de outro objeto. Julieta Jerusalinsky (2014, p. 48) 
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comenta: “Winnicott propõe um cruzamento entre o modo de ele [o bebê] comparecer em tal 

cena com o modo de ele comumente comportar-se, não só em relação aos objetos, mas no 

estabelecimento de laços com os outros-familiares e estranhos.” 

  

Bryan, sentindo o ambiente confiável faz corpo. Próxima dele, sustento tal movimento. 

Busca os livros, retira-os da estante. Senta-se no chão e cobre as pernas com os livros. 

Cobre-se de letras, cobre-se de histórias, as letras lhe fazem pele. Folheia-os olhando as 

figuras, por vezes, entrega-os em minhas mãos e, quando deseja, pega-os de volta. Tem 

ao seu lado um outro disponível. Abre as caixas dos jogos e espalha as peças em 

continuidade do seu corpo. Madeira, papéis, plásticos e letras, inicialmente, sobre a 

superfície do corpo para, posteriormente, tombarem no carpete e, mais adiante, serem 

alçadas para perto e para longe.  

 

Se inicialmente o bebê, ao estar no colo ou ser amamentado, desloca a mão pela 

superfície do corpo materno e pela do seu próprio corpo, experimentando a 

continuidade, descontinuidade dessa sensação de pele, em um segundo tempo busca 

produzir este jogo com a comida, espalhando-a sobre as mãos e sobre a mesa, assim, 

como a água, o barro, a tinta ou outras substâncias que eventualmente possam ter-

lhe sido oferecidas. (JERUSALINSKY, 2014, p. 247). 

 

A passagem para explorar outros objetos dependerá de como a mãe os oferece para 

que o bebê se ocupe deles em sua ausência. “Ela oferece um chocalho em gesto substitutivo 

ao corpo materno, [...] para que o bebê fique entretido, ou seja, para que ele se tenha entre, se 

sustente, em lugar de simplesmente experimentar uma queda psíquica na ausência da mãe.” 

(JERUSALINSKY, 2014, p. 248). Estabelecer uma alternância entre fazer os cuidados 

maternos e oferecer pausas possibilita intervalos ao seu bebê, o que é necessário para criar a 

falta, o desejo, a pergunta. Instalam-se por essa via os jogos precursores do fort-da 

(JERUSALINSKY, 2014). Entre presença e ausência circulam objetos substitutos, entre estes, 

será eleito o objeto transicional.  

A autora traz dois jogos que acontecem nesse processo, nomeando-os como 

lançamento de objetos para que o outro recupere e cadê-achou. Ambos consistem em 

introduzir uma descontinuidade de olhar entre a mãe e o bebê, produzindo uma ausência e a 

alegria do reencontro. O primeiro é descrito por Freud, ao observar seu neto jogando objetos 

em lugares difíceis de encontrar. O segundo acompanha a descontinuidade da voz, entre a 

pergunta, a quietude e o encontro. Esses jogos “são sustentados no laço mãe-bebê. [...] Se não 

há ausência, se não há separação, tampouco há como produzir inscrição, não há como armar 

série.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 252).  

 

Nesse período, ele gosta muito de uma caixa com várias figuras. Escolhe as de animais e 

faz os sons como do leão. Para outros, como o elefante, repete: “elefante de rabo com-
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pi-do!” Quando faz o som do leão, aproxima a figura de mim, como se fosse me pegar. 

Eu faço cara de medo e falo algo como “Socorro! Um leão!” Ele dá risada e diz logo em 

seguida: “É bincadeira!”  
 

Bryan e eu brincávamos com as imagens dos animais. Figuras aterrorizantes 

ameaçavam atacar, ora com o rugido de um leão, ora com a voz de Bryan me tranquilizando. 

Presença-ausência constituída com o entrar e sair da caixa, intercalada com o silêncio entre 

uma cena e outra. Um jogo em que estávamos implicados, em uma continuidade descontínua 

de sons, risadas, palavras e intervalos.  

 

4.3 O FORT-DA  

 

 
Numa tarde, a mãe bate à porta no primeiro horário e diz que Bryan não tem aula. 

Diante da falta, Elaine pede por presença: “Ele pode ficar?” Pela primeira vez, a mãe, 

que geralmente opta por ir embora, decide por ausentar-se. Por sua vez, Bryan, que 

pouco ou nada suporta ausências ou quase presenças, permanece na margem do 

atendimento, enquanto eu intervenho com um outro aluno. Nesse momento, penso: “só 

suporta permanecer na borda – da sala, do atendimento, da ausência materna – quem 

tem borda”. Com o canto de olho, observo Bryan brincando tranquilo com algum objeto 

sobre a mesa. Passa um tempo, tento enlaçá-lo na cena que se deslinda com o outro 

aluno. Na brincadeira um tanto agitada, Dênis me prende para que eu caia em uma 

armadilha, amarra meu pulso com uma corda de um dos brinquedos e me puxa 

incessantemente. Então, grito: “SuperBryan, por favor! Socorro! Venha me ajudar, 

SuperBryan!” Bryan entra na cena, ajuda a soltar-me e diz para Dênis: “Não fa-ça is-to! 

Não fa-ça is-to!” Bryan, quando convocado, entra em cena para, em seguida, sair e 

voltar para o brinquedo que lhe aguarda. Um tempo depois, despedimo-nos no fim do 

horário, mas, dessa vez, não aguarda sua mãe chegar: rasga o corredor, avança pela 

porta e pelo portão da escola e, soube depois, pela mãe, segue rumo à sua casa. Sente-se 

forte, corajoso, determinado. Bryan faz um deslocamento importante ao atender meu 

chamado entrando no jogo. Depois disso, parte estrada afora provando conhecer o 

caminho de volta e ser bastante capaz de chegar até em casa. Motivos que estampam 

mudança. Expressão que anuncia movimentos internos, desejo de tomar um lugar ativo, 

de protagonista, de quem toma a palavra e se anuncia por ela. Bryan expande 

possibilidades, evidencia capacidade. O menino-de-verdade cresce, aprende, cria.  

 

Freud (2010), em Além do Princípio do Prazer, narra os encontros com o brincar de 

Ernest, seu neto, de um ano e meio. Durante algumas semanas, o observa jogando longe seus 

brinquedos e outros pequenos objetos em lugares difíceis de encontrar e alcançar. Ao lançá-

los entoava: “oooó”. Esse jogo repete-se, com um acréscimo, ao encontrar um carretel 

amarrado em um cordão com o qual jogava. Jogava com o objeto, jogava com o corpo e com 

as palavras. Ao segurar o carretel, com habilidade, o lançava por entre as cortinas de seu 

berço, dizendo: “o-o-o-ó”, fazendo-o desaparecer de seu olhar. Há uma descontinuidade. 

Freud e a mãe da criança interpretaram tratar-se da palavra alemã fort, cujo significado é ir 
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embora. Logo em seguida, Ernest puxava o carretel, demonstrando alegria, e dizia: “da”, que 

significa ali. Completava assim o ciclo de desaparecimento e retorno. Ausência, presença. 

“[...] percebi que era um jogo e que o menino usava todos os seus brinquedos para jogar ‘ir 

embora’.” (FREUD, 2010, p. 174).  

Freud (2010) descreve a cena afirmando que a maior alegria estava no retorno do 

carretel. Relaciona esse fato à renúncia que o neto faz ao deixar sua mãe ir embora sem 

contestar. Esse jogo permitia a Ernest brincar com o tema da separação, do intervalo, do 

afastamento. O menino criava um enredo com os objetos, exercendo um controle que não tem 

sobre a mãe. Criava alternativas ao jogar com a angústia de não ter a mãe por perto. Freud, 

avô, narra: “nunca chorava quando a mãe o deixava durante horas, embora fosse muito 

apegado a ela, que não só o amamentara como dele cuidara sem ajuda de outras pessoas.” 

(FREUD, 2010, p. 173). Ausência materna viabilizando presença simbólica. Fazer protesto no 

brincar possibilita não precisar fazê-lo pela saída de sua mãe.  

Dentre tantos aspectos dessa cena, lida e relida na história da psicanálise, da clínica e 

da educação de crianças, destaca-se, inicialmente, a construção do sentido a partir do brincar, 

da observação de Freud e da conversa com a mãe. Foi necessário um Outro disponível para 

significar a palavra e o gesto do pequeno. Talvez nem fosse exatamente o proposto, mas o que 

se destaca não é a exatidão do sentido, mas o nomear o percebido a partir da leitura possível. 

Um outro faz a leitura desse jogo como o apaziguamento dos sentimentos de angústia em 

relação à ausência materna. Ao observar o brincar com o carretel, Freud, em companhia de 

Ernest e sua mãe, brincam de inventar, propor e ofertar sentidos.  

Os processos de leitura e nomeação são aspectos fundamentais também no AEE. A 

cena anteriormente descrita, considerada um marco no processo constitutivo de Bryan, refere-

se a um sentido não restrito ao que ocorre na sala, no atendimento propriamente dito, mas 

também sobre uma versão construída em parceria com o menino, o colega, a ausência 

materna, a falta da professora, a ocupação física da sala, o retorno para casa sozinho, entre 

outros. Um sentido ampliado pelo contexto, ofertado como valioso para o menino e seus 

familiares, bem como para os professores e a escola.  

O Fort-da é inaugural para o brincar simbólico, e seus precursores são os jogos de 

borda, de litoral, conforme observado por Julieta Jerusalinsky (2014). Nesse jogo, tão caro à 

psicanálise, a criança busca reordenar-se perante o mundo, jogando com suas experiências, 

reproduzindo ativamente o que vive passivamente. A ausência materna joga com a presença 

de um sujeito ativo. A ausência materna cria lacuna, abre o vazio, espaço possibilitador da 

emergência de um sujeito capaz de criar algo com a falta. Se seu desejo é sempre prontamente 
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atendido, não é preciso se mobilizar para fazer, criar, se deslocar. Essa autora fala também na 

realização cultural, pois Ernest, em vez de chorar pela partida da mãe, coloca-se a brincar. “É 

importante considerar o quanto a criança não só não chora aí na medida em que tal operação 

lhe permite trocar a renúncia de satisfação pulsional imediata por um ressarcimento no plano 

simbólico.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 243). 

Bryan se faz presente no jogo simbólico pela existência de uma ausência. Pela falta à 

aula, é recebido na SIR. Chamado a ocupar um papel ativo na cena, coloca em jogo seu corpo, 

cria com ele. “O Fort-da não tem toda a extensão simbólica que caracteriza o faz de conta, 

mas apresenta todas as características que permitem situá-lo como marco inicial do brincar 

simbólico.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 242). Bryan, na cena descrita, pode também lançar-

se num campo de sentidos, criando uma saída para os ditos parentais, da escola ou da clínica, 

que o situam de modo excessivamente fixo: o autista! Pode, pelas vias do brincar, ressituar-se 

em relação às palavras que lhe fazem pele, marca, borda: ir sozinho para casa. O Fort-da 

representa, assim, um salto estrutural para o sujeito, um marco na posição da criança perante o 

Outro.  

Bryan sai da margem, ao ouvir o chamado, estabelece um gesto próprio, avança sobre 

o objeto-cena ofertado, coloca-se em jogo, ocupa um papel. Dirige palavras proibitivas a 

Dênis. Ao findar a cena, volta para a margem, onde permanece com o que brincava antes. 

Fez-se impresso para si, na relação com o outro, novas possibilidades de ser e estar no mundo 

compartilhado; inclusive, compartilhando pelo seu próprio desejo. Cenas com o Outro.  

Rodulfo (2014) lembra que Freud explica o brincar de seu neto como uma forma de 

elaborar uma dor, a raiva por uma perda que lhe provoca a saída de sua mãe. A falta da mãe 

inicia o jogo de lançar as coisas para longe de sua vista. O autor frisa a existência de um 

tempo em que os pequenos se encantam por jogar coisas o mais longe possível, de modo que 

se pode ler esse prazer como desejo de testar sua força e sua coordenação do corpo, ou um 

jogo no qual busca lançar cada vez mais longe. Não necessariamente para elaborar a saída da 

mãe, embora isso possa ser uma alternativa perante a dor, o conflito ou a ansiedade. Jogar 

significa o aparecimento de elementos subjetivos singulares. É uma maneira de experienciar o 

mundo e conhecer as coisas profundamente. 

A observação do jogo de Ernest possibilitou refletir sobre seus prováveis sentidos. No 

que diz respeito a isso, Rodulfo (1990, p. 120) propõe: “O exame detido desse processo 

mostra que, invariavelmente, em primeira instância, a criança põe acento no lançar; a dialética 

presença-ausência não é neutra no seu estabelecimento: valoriza o fort, que é precisamente o 

novo [...].” O autor supõe que o bebê está se perguntando como algo permanece existindo sem 
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estar visível. Assim, a criança coloca em cena o jogo de presença e ausência, quando começa 

a se sustentar na ausência do olhar do outro primordial sobre si. Rodulfo (1990) lembra que, 

nesse tempo, a criança se deixa cair do olhar do outro que a sustenta, produzindo uma 

separação fundamental, sabendo da permanência da existência daquilo que não mais enxerga, 

sente alegria no reencontro.  

Sinalizam-se alguns jogos que atuam com o operador presença-ausência e o quanto 

esses movimentos interessam aos pequenos, como abrir e fechar portas: “[...] uma dedicação 

incansável a fechar quantas portas encontre, desaparecendo ou fazendo desaparecer o Outro, 

ou o que seja.” (RODULFO, 1990, p. 121). A criança brinca com o aparecimento e o 

desaparecimento em situações como jogos de esconde-esconde, solicitando que o Outro vá 

para outro lugar, enquanto brinca sozinha no lugar escolhido; assim como ficar longos 

períodos no banheiro é um manifesto que indica movimentos constituintes. Brincar com 

diversas formas de presença-ausência, categoria a partir da qual a separação pode ser 

simbolizada.  

Rodulfo (1990) reitera que, ao atirar o objeto, a criança cria um espaço para onde faz o 

lançamento, assim, produz um fora. “Esse aparelhinho que o pequeno inventa para si tem, 

antes do que outra coisa, essa função, e lhe permite simbolizar o que antes era impensável: a 

saída da mãe.” (RODULFO, 1990, p. 128). O autor salienta a diferença, se a criança não 

brinca, não tem recursos para gerenciar a angústia, o que pode causar efeitos destrutivos “[...] 

onde o que vai não tem como retornar e se desvanece em uma eternidade de sofrimentos, e a 

outro bem diferente é um ir apegado à dialética do reaparecimento, que reordena totalmente a 

temporalidade.” (RODULFO, 1990, p. 128). 

Nesse jogo de vai e vem, se constitui presença-ausência. O bebê representa a ausência 

quando dispõe de imagens que o ajudem a esperar. Suporta ficar na margem, não estar na 

cena principal, sob o olhar do outro. Espera e, enquanto espera, se sustenta no brincar. 

Fesler (2012) localiza a questão da presença-ausência desde os momentos em que o 

bebê se alimenta, pegando o seio, largando-o, fazendo intervalos, como as primeiras 

experiências de alternância. Analisa o jogo do carretel, evidenciando três tempos, pontuando o 

enlace de um no outro, de modo que um depende do outro para acontecer. Destaca como 

primeiro tempo o lançamento dos objetos a lugares onde era difícil encontrá-los. “Esse tempo 

é prévio e necessário para o segundo, produtor de oposição significante: o jogo do fort-da, no 

qual o menino joga o carretel dentro do berço e o atira fora em seguida proferindo as palavras 

ooooo - aaaaa representando o fora e o aqui.” (FESLER, 2012, p. 99). Esse é o tempo de o 

sujeito recriar-se, saindo do lugar em que tinha sido colocado pelo Outro. “[...] intervalo de 
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significação que dá a emergência ao sujeito.” (FESLER, 2012, p. 99). Como terceiro tempo, o 

jogo do espelho faz referência à nota citada por Freud ao pé de uma página. Desse modo, a 

criança, ao se deparar com o vazio do berço, percebe-se não mais como objeto do Outro, pois 

passa a ocupar um papel ativo com aquilo que lhe acontece.  

Afirma a sequência do brincar com predominância do real, logo em seguida, do 

simbólico e, em terceiro lugar, do imaginário.  

Pensando sobre essa exposição, podemos compreender que esse terceiro tempo, em 

que a criança se reconhece no espelho, ocorre porque ela tem seu corpo e se reconhece como 

sujeito. Um momento derivado disso seria aquele em que é possível construir uma história 

mais elaborada, exercício do faz de conta. Brincar simbólico, possibilitador de encontros com 

dinossauros, guerras, conflitos, medos, coelhos. Encontro com o outro. 

  

4.4 FAZ DE CONTA 

 

Bryan descobre as massinhas de modelar e, com elas, o brincar ganha novas versões, 

cores e formas. Dinossauros coloridos com cabeças bem desenhadas, corpos volumosos, 

pescoços compridos e grandes caudas são cuidadosamente gestados. Com desenvoltura, 

molda o cenário, arma a cena, encena os rugidos e os ataques. O “medo de ser 

engolido” repete-se constantemente: os filhotes sempre são possíveis vítimas de uma mãe 

dinossauro furiosa. Observo a sequência e me ocorre intervir sustentando um desfecho 

diferente do vivido até então. Um dia, assumo o papel do filhote e fujo de forma intensa 

dizendo: “Você não pode me devorar! Sou livre, quero voar!” O menino aceita minhas 

palavras e se diverte com a fuga do pequeno. Um filhote desafia uma mãe controladora e 

faminta e, no fim, descobre ser possível sobreviver. Bryan ri muito enquanto perseguidor. 

Esforço-me para defender a cria. No fim do encontro, o dinossauro-filhote está meio 

amassado, quase perdera o pescoço, mas sobrevivera. Bryan, cada vez mais disponível 

para o jogo simbólico, diz, em tantos outros encontros, como será o roteiro. Os 

alossauros, os triceraptos, o que cada um fará. Entram em cena os caçadores com suas 

flechas. Incrementa-se a luta por vida e morte e, buscando as tintas no armário, os 

dinossauros feridos derramam sangue azul e vermelho. Posteriormente, tinta vermelha e 

lápis cravados nos corpos dos dinossauros atingidos pelos caçadores. Sua entonação de 

voz não mais se separa em sílabas agudas, mas encena a organização do jogo e os 

brados dos personagens.  

 

Jogo de vida e de morte. Jogar de matar e morrer, ou quase morrer. Jogo de 

sobreviver. Instantes de guerra, de agressividade, de luta pela vida, de sangue e suor. O faz de 

conta é o ápice do brincar simbólico e, para Julieta Jerusalinsky (2014), um ato decisivo na 

vida da criança, podendo situar-se como um marco constitutivo, a partir do qual tudo será 

diferente.  

 

No momento seguinte, no tempo do Fort-Da, a criança irá efetivamente brincar de 

revisitar seu laço com a mãe, enquanto Outro encarnado. Brincará de reversão de 
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lugares com ele, elaborando, por meio de cenas substitutivas com brinquedos, as 

passagens da passividade à atividade irá fazê-lo aparecer e desaparecer, cuidar dele e 

maltratá-lo, em uma revolta inequívoca contra a passividade. (JERUSALINSKY, 

2014, p. 253).  

 

 O brincar de Bryan fala sobre esse trabalho psíquico. “Com ele, a criança produz 

resposta ao paradoxo temporal ao qual está confrontada: entre a antecipação simbólica – que 

situa, desde o inconsciente parental, seu lugar na filiação, sexuação e identificação – e a 

imaturidade real de seu corpo.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 232). Pode-se, assim, construir 

argumentos, pensamentos, efeitos, nesse jogo de inventar alternativas e diferentes soluções 

para aquilo que aparece como real. A criança constrói um canal por onde passam as angústias, 

e as transforma em outra coisa, dando-lhes outro lugar, trilhando um caminho diferente 

daquele inicialmente desenhado nas primeiras relações. Assim, retira-se do lugar que lhe foi 

destinado pela palavra e pelo desejo do Outro: “[...] o brincar da criança que procura operar 

com o desejo é o próprio movimento de um inconsciente em formação.” (JERUSALINSKY, 

2014, p. 238). Desejar ser outro, outros. Ser, por um tempo, outro, outros. Experimentar, ter 

experiências. Com o brincar de faz de conta, a criança experimenta, examina, exercita outro 

lugar enunciativo: é possível fazer frente a discursos arrasadores da subjetividade que 

circulam pela família, pela escola, pelo social. Também sustentar, dessa forma, um espaço-

tempo necessário de preparação para a realidade, oferecendo condições para que a criança 

possa constituir-se como sujeito desejante, falante, aluno capaz de ocupar o lugar que lhe é de 

direito. Sendo um tempo e um espaço que abrigam as adversidades da existência, a arena onde 

isso se passa, repassa e reinventa a vida, o brincar se desdobra em marcas e efeitos 

constituintes. “Se o desejo é o desejo do Outro, por meio de tal brincar a criança se joga, se 

lança a ocupar a posição de senhora do (seu) desejo. O faz de conta é o tempo do brincar do 

vir a ser, o tempo de dar consistência à projeção imaginária de um futuro.” 

(JERUSALINSKY, 2014, p. 233) [grifos do original]. 

A autora afirma que o brincar se desdobra em uma ampliação imaginária amparada 

nas referências simbólicas da vida da criança, aparecendo nessa produção o desejo de ser 

grande. “A infância tem sua posição marcada pelo desejo que comparece no brincar das 

crianças: o de ter acesso às realizações que supõem a vida adulta.” (JERUSALINSKY, 2002, 

p. 123). É fundamental, para tanto, que a cena seja reconhecida e valorada, ou seja, que um 

outro, adulto – professor, pais –, confira importância à criação proposta pelo aluno. Não se 

trata de interpretar, mas de intervir, permitindo que o brincar se desdobre em possibilidades 

de invenção. “É central para a constituição que este momento do brincar se produza e que se 
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possa outorgar credibilidade a esta ficção, na medida em que ela é a materialização imaginária 

que dá ao sujeito a garantia ficcional de que poderá vir a ser.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 

233).  

Esse aspecto é fulcral para redimensionar a função de atendimento educacional 

especializado perante alunos que vivem impasses em seu processo constitutivo. Bryan é 

acompanhado em seu brincar, tempo e espaço ofertados para que possa se colocar em cena, 

jogar com seus medos e suas angústias. A agressividade, a vida e a morte são acolhidas como 

temas pertinentes ao âmbito escolar (o que, geralmente, não ocorre!). Ele escolhe os materiais 

e cria cenas em que há uma série de repetições e derivações. Amplia o campo simbólico e, 

com ele, suas marcas, gestos, sons e palavras. “Brincar é o próprio trabalho de constituição do 

sujeito na infância, [...] o próprio estabelecimento de inscrições constituintes do sujeito na 

infância.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 236).  

Enquanto Bryan brinca, observo-o e me interrogo sobre os prováveis sentidos. Uma 

das leituras possíveis é a de que uma mãe furiosa e faminta se apropriava dos seus filhotes 

como se fossem comida e os engolia sem deixar rastros de vida, de escolhas. Engolia qualquer 

possibilidade de desejo de liberdade e independência. Jerusalinsky (2002, p. 124) afirma: “[...] 

a criança articula o ensaio de uma versão própria a respeito das marcas simbólicas nela 

inscritas, armando uma passagem da passividade à atividade sustentada no faz de conta.” 

Bryan cria a própria versão de ser mãe e ser filhote. Brinca com aquilo que o afeta, o 

mobiliza, o marca. Assim, reinscreve a infância e seu desejo. Jerusalinsky (2002, p. 170) 

afirma que, quando a função materna abre espaço para as produções, há “do lado do filho, a 

ousadia de lançar-se, de implicar-se numa nova produção nunca antes experimentada que 

enlaça como realização no campo do Outro.” A autora atesta que o brincar é constituinte do 

sujeito na infância. Como sujeito, a criança constitui uma resposta aos desafios que encontra 

para se situar na rede de relações subjetivas. “Quando uma criança brinca de faz de conta, é 

porque ela não está mais simplesmente em uma condição de alienação à fantasia materna, no 

mínimo está respondendo ao sintoma parental.” (JERUSALINSKY, 2002, p. 190).  

A autora estabelece uma diferença entre representação simbólica e faz de conta. A 

primeira é uma “presença em ausência”, exemplificada por uma cena em que se toma sopa. A 

colher é levada à boca, representando uma ausência. No faz de conta, por sua vez, “o objeto é 

tomado apenas como um suporte material para construir a cena que se quer desenrolar.” 

(JERUSALINSKY, 2002, p. 204). Bryan brinca de faz de conta, transforma palitos, lápis e 

tinta. Cria cenas e se diverte com elas. Brinca de dinossauro, sendo capaz de ensaiar novos 

voos.  
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Sobre o papel da intervenção, a mesma autora comenta: “Intervimos para que o bebê 

ou a pequena criança possa enveredar a sua vida para um exercício desejante [...].” 

(JERUSALINSKY, 2002, p. 203). De modo que, somente num tempo a posteriori, é possível 

observar os efeitos de deslizamento das significações, em que é possível perceber a criança se 

afastando do laço em que fica tomada por seus pais.  

A posição Elaine em relação a Bryan é de temor. Teme que lhe aconteça algo, de que 

o “peguem” no banheiro, nomeando-o como alguém incapaz de se cuidar, se proteger e, se 

preciso, pedir ajuda. Deseja colocá-lo em uma escola especial ao mesmo tempo em que diz 

temer que ele regrida. Teme os comentários dos colegas ao sair do trabalho para levar Bryan 

aos atendimentos. Parece temer que ele cresça. Embora haja muitas questões relativas ao 

modo como a família consegue lidar, Bryan conquista espaço, vence lutas, fortalece-se na e 

pela linguagem. Trama novas histórias, narrando e inventando desfechos. Usa os objetos 

disponíveis, os transforma no faz de conta. “Nesse contexto, o objeto brinquedo, mesmo não 

sendo indiferente, conta menos pelas suas características reais do que por prestar-se à trama 

que, com ele, a criança dá lugar.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 235).  

Winnicott (1975) pontua a diferença entre relação de objeto e uso de objeto. No 

primeiro caso, o sujeito atribui características que o objeto não tem, como a de acalmar, por 

exemplo, podendo-se descrevê-lo em termos isolados de cada sujeito: “O objeto tornou-se 

significativo.” (p. 123). No segundo, o objeto precisa existir na realidade compartilhada e não 

ser constituído por projeções. “Para usar um objeto, o sujeito precisa ter desenvolvido 

capacidade de usar os objetos. Isso faz parte da mudança para o princípio da realidade.” 

(p. 125). O autor salienta que essa capacidade não é inata nem decorre, naturalmente, depende 

de um processo de amadurecimento propiciado por um ambiente suficientemente bom.  

Rodulfo (1990), por sua vez, propõe pensarmos a constituição do brincar e de seus 

desdobramentos como produção de imagens, favorecedor da atividade pensante, instrumento 

de trabalho com crianças; recurso legítimo que pode dar nome e lugar às coisas inomináveis. 

Dessa forma, tem-se o brincar como possibilitador de pensar. Brincar, criar, investigar, 

analisar, inventar, desejar.  

Elaine, mãe de Bryan, não consegue brincar com as palavras, utiliza sempre as 

mesmas, em tom informativo, decidido e ponderado. Pontua os cadernos incompletos, os 

choros e os desentendimentos ao mesmo tempo em que reclama ser ela a única para resolver 

tudo. Bryan, por sua vez, ensaia novas posições, novas palavras. Elaine avança na proposta de 

trocá-lo de escola. Desencontros. Enquanto isso, novos enredos são tecidos entre dinossauros, 

guerras e novas perguntas. Essas novas versões de si, as ficções de Bryan, são apresentadas à 
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mãe, na tentativa de que ela também possa reinventar suas palavras, deixando cair algumas 

que falem do medo e da impossibilidade do filho. 

 

Na saída do atendimento, no momento da despedida, coloco a mão na maçaneta da 

porta, mas, antes de abri-la, consulto-o novamente sobre a oportunidade de uma nova 

experiência: “Bryan, o que tu achas de irmos para o recreio no próximo encontro?” “O 

que é o recreio?” – ele me pergunta. Um pouco surpresa, a primeira coisa que me ocorre 

são os comentários dos professores dizendo que “essas crianças só sabem correr no 

recreio!” Digo-lhe que é um tempo no pátio em que as crianças correm. Acrescento: “Tu 

podes ficar com teus colegas, com os outros meninos, afinal, tu também és um menino!” 

Dessa vez, Bryan fica surpreso e exclama em tom de pergunta: “Eu também sou um 

menino?” Sorrindo, devolvo-lhe a afirmativa: “Sim, tu também és um menino!” 

Começamos a fazer a experiência do recreio com o acordo interno na escola. Ele corre 

(corria?). Ele saltita de um lado para outro! Sem rumo, sem chegada, só corria. Hoje, ao 

escrever, percebo que, provavelmente, foi a explicação que eu pude dar para ele naquele 

momento. Aos poucos a corrida toma ritmo e jeito de corrida.  

Certo dia, na hora do recreio, vi-o tocando no braço de um colega (não sei se de que 

turma), sorrir e dizer: “Peguei!” Então, sai correndo! O colega sai correndo atrás. Foi 

emocionante!  

Em alguns momentos, Bryan observa os colegas no pátio. Fica do lado oposto ao meu, 

mas de modo que ainda possa me ver. Alternava entre correr um pouco e ficar parado, 

pensativo. Quando lhe pergunto por que não estava brincando, respondia: “Tá bom...”. 

Pergunto: “Tá bom o quê?” Bryan responde: “Vou brincar de corrida.” [...]. Numa 

outra situação, quando lhe pergunto a mesma coisa, corre, como antes, até a outra ponta 

do pátio. Entendo que estava brincando, mas, dessa vez, sozinho. Nesses momentos, 

costuma propor para os colegas: “Corre atrás do Bryan!”... “Convida o Bryan pra 

brincar!”...“Vai lá naquele menino, encosta nele, diz ‘peguei’ e sai correndo, pra ver o 

que acontece.” Um dia, eu pergunto se ele não quer brincar com os colegas. Ele 

responde que ficou olhando.  

 

Bryan se reconhece menino. Sustentado no olhar e na palavra, se encontra num outro 

lugar: pode brincar com as outras crianças, ocupar os mesmos espaços, porque, afinal, 

também é um menino! E, como menino, tem de se deparar com as contingências da vida, 

traduzidas nesse lugar como: fazer amigos, pedir para brincar com eles, obedecer às regras 

ditadas no coletivo. Momentos em que o brincar é atravessado pelas dificuldades da vida, 

fazer lugar em um grupo, trocar ideias, correr o risco de não ter as suas contempladas, 

compartilhar tempo, espaço e desejos com outros sem saber o resultado final. Vicissitudes 

perpassadas na vida de quem é sujeito e, por seu desejo, faz escolhas.  

Jogo compartilhado, onde pode ocupar diversos papéis – bater, matar, morrer – e 

construir, desse modo, uma compreensão sobre o que se passa, em companhia de colegas e 

amigos, negociando cenas e personagens. “Por isso, brincar com pares, com semelhantes, é 

constituinte para a criança.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 234).  

 Algumas vezes, isso dá certo; em outras, nem tanto. Respeito o desejo de Bryan e o 

acompanho em suas escolhas. Busco sustentar o lugar de menino, de aluno, de criança. 
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Tempo de brincar, de fabricar invenções próprias. Bryan está mais autônomo, não pede mais 

para tomar água e ir ao banheiro todo o tempo; como todos os colegas, desloca-se entre os 

corredores da escola com desenvoltura e tranquilidade. Aprende a ser aluno, a estar na escola.  

Brincar como intervenção. “Não é que brincamos para simplesmente deixar passar o 

tempo da infância, preenchendo-o com uma atividade recreativa qualquer. Propomos e 

levamos a sério esse brincar da criança.” (JERUSALINSKY, 2014, p. 259). Na SIR, Bryan 

me convida para brincar. Usa o computador com frequência. As letras e as palavras lhe 

interessam cada dia mais. Um universo de possibilidades se abre pela escrita. Escreve 

“dinossauro” ou “dinossauro jogo” e vira-se com uma desenvoltura que impressiona. Busca 

por vídeos de dinossauros, assiste-os várias vezes. Conhece-os, sabe a sequência, narra o que 

vai acontecer. Assisto com ele, comentando as partes em que fico um tanto espantada com a 

violência. Bryan acha graça e dá risada das minhas interjeições. Proponho que comecemos a 

fazer registros de nossos encontros, e ele concorda e produz traços de dinossauros nas folhas 

que oferto. Imprime sua marca, Bryan autor, podendo se reconhecer em suas produções, 

assina seu nome. Jerusalinsky (2010) afirma que o ser humano não é necessariamente 

predisposto a fazer somente coisas úteis, e que essa parte inculcada de coisas despretensiosas 

perfaz a cultura, o humano. “Sucede que a cultura começa, precisamente, quando na primeira 

vasilha modelada em argila ou na pedra se traça um desenho. Um desenho que certamente não 

influi em nada na capacidade de a vasilha conter água, mas põe ali a marca de um autor.” 

(JERUSALINSKY, 2010, p. 61). Nessas produções do brincar, do registrar, do assinar, se 

constitui um menino. Bryan brinca com os materiais, objetos, vídeos, expressões, traços..., 

coloca-se em jogo com cada um desses elementos, cria e recria marcas e inscreve novas 

possibilidades. Também assina, faz marca e traço. As palavras já não mais deságuam em seu 

corpo. 

 

Quando há um autor em jogo, há um sujeito responsável, isto é o que constitui o 

âmbito da cultura. Isto ocorre não no âmbito da pura utilidade, porém no âmbito do 

ócio, no âmbito da perda de tempo, no âmbito da criatividade, de dispor espaço para 

articular os efeitos supostos que esta gravação produz no Outro. (JERUSALINSKY, 

2010, p. 61).  

 

Ele narra o que faz no jogo: “Agora vou precisar de um fio, fazer uma arma, acertar o 

dinossauro, derrubar a pedra e salvar os bebês dinossauros dos caçadores?” Respondo: 

“Eu não sei, nunca joguei esse jogo!” Ele ganhou e recomeçou, novamente narrando. 

Ele pergunta: “Eu tô te ensinando?”. De início, não entendo sua fala, pergunto mais 

duas ou três vezes, e, a todas, ele responde até eu entender. Respondo: “Sim, tu estás me 

ensinando! 
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Bryan joga com a possibilidade de ocupar outro papel. Encontra-se ensinante, se 

reconhece como quem tem algo a transmitir. Menino-aluno que aprende e ensina. O autor 

apresenta uma reflexão sobre o ensinar, aprender e o espaço para criar:  

 
Existe algo que se denomina “furor docente”, isto quer dizer o furor de ensinar 

minuciosa e meticulosamente todo o tempo. Este furor que atinge alguns educadores 

é um obstáculo decisivo para que a criança aprenda, porque não permite que ali haja 

silêncio, um espaço, uma pausa, para que a criança tome conta deste vazio, tentando 

preenchê-lo com sua própria versão. (JERUSALINSKY, 2010 p. 61).  

 

Kupfer (2007) afirma que a educação terapêutica se presta a propor caminhos 

alternativos, em que se busca a produção do laço social por meio de diversas práticas, sejam 

oficinas, passeios ou atividades escolares. Como destaque, a decisão de colocar em primeiro 

plano “a intervenção como qualquer ato situado nesse contínuo dirigido a um possível sujeito 

a emergir”. (KUPFER, 2007, p. 76.). Bryan, aluno, se constitui menino-de-verdade. Começa a 

assinar, falar, fazer e perguntar em nome próprio. Precisa cada vez menos de uma professora 

que o interpele, auxilie e convoque. Os encontros na SIR são antecedidos pelos horários de 

recreio. Acompanho-o no pátio enquanto ele brinca com seus colegas. Brinca no espaço 

ofertado. Brinca com as palavras: 

 

O Bryan sai da sala, me vê, e diz: “Vou curtir o meu recreio”. E vai. Fico observando-o 

de longe. Ele traz um menino e diz: “O meu prisioneiro... Peguei o prisioneiro”. “Ah! 

Pegou o prisioneiro!” – eu digo. Bryan o larga e o prisioneiro sai correndo. Aviso-lhe: 

“Fugiu! Fugiu!” Ele sai correndo atrás. Faz a volta no pátio, o menino cai, levanta e 

continua correndo. Bryan quase o alcança. Quando ele está próximo, o menino diz: “Me 

rendo!” Traz o menino, deixa-o ao meu lado e diz: “Tua recompensa!” Pergunto 

surpresa: “Minha recompensa?! Minha recompensa é te ver brincando e se divertindo no 

recreio.” Ele continua conversando com o menino. Depois vai brincar com os demais... 

 

Cenas diversas que versam sobre temas muito próximos, questões que demandam 

espaço e tempo. Bryan trabalha intensamente, esmiuçando, transformando, criando. Nessa 

construção, aparece um coelho que fala outra língua. Inicia a busca por dinossauros, assim 

que abre uma página na Internet, fecha-a e busca por Rabbids. Nomeia-o: coelho raivoso. 

Pede para que eu leia o nome e diz: “Vou contar pra minha mãe”. Trata-se de um coelho que 

passa por várias situações difíceis e, no fim, sempre grita: 

“AAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!” Com a boca bem aberta, deixando aparecer 

os grandes dentes com uma fresta entre eles, característica que o Bryan também tem. Mas 

antes de se identificar com algo físico, parece que o principal é o desespero do coelho que 
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culmina num grande grito. Fico surpresa, desenho animado com um humor nada animado. 

Repete-se a cena de Bryan observar meu espanto e rir, divertindo-se.  

Encontro a apresentação dos coelhos raivosos:  

 

Irreverentes, imprevisíveis e tontos, os Rabbids são uma misteriosa raça parecida 

com coelhos que exploram e causam o caos no planeta Terra! Tudo é motivo de 

espanto e tudo serve para diversão. Essas criaturas indestrutíveis e incontroláveis 

não têm qualquer noção ou respeito pelas leis do civismo e da sociedade. Para eles, 

tudo se resume a divertimento e gritar bwaaaaah! (RABBIDS, 2014). 

 

Um coelho para o qual tudo é novidade, observa e se espanta com as descobertas. Tem 

um mundo novo por desvendar, experimentar e inventar. Sendo de outro planeta, tem muitas 

coisas relacionadas ao social por aprender. Começa a brincar de coelho raivoso. Prende-me e 

leva para seu esconderijo, obriga-me a casar. Cenas intensas onde há novamente prisão e 

submissão. O coelho raivoso aparece como faz de conta, com uma narrativa mais elaborada, 

onde elementos sexuais se apresentam.  

 

Isto frequentemente implica poder brincar com certos conteúdos que resultam 

insuportáveis para os pais e que, inclusive, tangem temas proibidos pela educação 

familiar ou escolar, tais como melecas, transbordamentos, palavrões, e que não são 

nada edificantes, mas que, no entanto, são centrais para que a criança possa ser 

detentora de um saber que lhe permita separar-se da posição de objeto do fantasma 

parental. (JERUSALINSKY, 2014, p. 239). 

 

Quanto mais Bryan brinca, mais exercita diferentes modos para aquilo que lhe faz 

questão. “‘De novo!’, ‘mais um!’ e ‘outra vez!’ – nas voltas e reviravoltas do brincar, insiste 

na repetição, mas também se dá lugar à articulação de uma diferença (a algo de novo) em que 

é produzido um retraçado [...]”. (JERUSALINSKY, 2014, p. 268). 

Constrói novos contornos para o corpo e para os espaços, tem seus silêncios 

respeitados. Acompanho-o em suas investidas, amparo suas escolhas. Na SIR e no velho pátio 

da escola, construímos recursos simbólicos, subjetivos, enlaçados na relação com o outro. 

Jerusalinsky (2014) apresenta, como fazendo parte dessa construção, o jogo de regras em que 

aparecem vencedores e perdedores, o certo e o errado, o bem e o mal. Institui-se uma regra 

estabelecida no coletivo, para haver um modo correto de jogar. A criança é apresentada à lei 

dessa forma. No pátio, vampiros perseguem suas vítimas, Bryan dá muitas risadas durante a 

perseguição. Na sala de aula, essa disposição se apresenta com os colegas. Em um grupo 

maior de amigos, o tema chama a atenção de Bryan: fazem guerra. Num primeiro momento, 

ele não se aproxima, mas, ao escutar minha pergunta: “Bryan, não quer brincar com teus 

colegas?”, joga-se ao meio do grupo, escolhendo seu brinquedo e colaborando com os 
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meninos no brincar. Arma tanques de guerra, aviões sobrevoam a área. Colegas admirados 

exclamam: “Ô, meu! O Bryan sabe brincar!” 

O professor não é um expectador do brincar, um tradutor de possíveis sentidos. Pela 

transferência, pela relação com o aluno, é parte integrante da cena do brincar. Intervém a fim 

de permitir que o brincar seja relançado em sua função constituinte. Bernardino (2007) aponta 

para as relações entre psicanálise e educação, lembrando Freud no texto A Psicologia Escolar, 

quando faz a aproximação entre o professor e as figuras parentais.  

No AEE, as funções materna e paterna têm espaço e vez. Trata-se de acolhimento, 

escuta, olhar, cuidado com o que se mostra possível na relação, mas também fazer cair, operar 

a lei, o não, possibilitador de ingresso no campo simbólico. Com Bryan, a função materna é 

chamada a operar pelas vias do brincar, tanto quanto a função paterna na interdição nas cenas 

com os dinossauros. “Não, não deves ser comida de mamãe! Há um mundo lá fora e teu papel 

é voar, conhecê-lo e construir tua própria história.” Em jogo, a sexualidade também recebe 

um limite: há casamento, se houver consentimento. Construção assegurada pela função 

paterna: há interdição.  

Quando o profissional do AEE propõe um cuidado compartilhado, estende o trabalho 

para além das paredes da sala de atendimento, oferece convívio e trocas com os colegas, está 

dirigindo-se pela via da construção das regras, o que vale e o que não vale não é decidido 

apenas entre os dois. Há uma instituição que estabelece as leis, que devem ser respeitadas, por 

exemplo, as que dizem respeito a lugares e horários por onde pode transitar. Não é a qualquer 

momento que existe o recreio, o refeitório tem uma rotina específica. Leis que estabelecem 

limites, trabalho que visa a vida em sociedade.  

 

O acesso à condição de sujeito depende de o filhote humano ter passado por este 

processo: pela função materna que permite existir através do desejo desse outro da 

espécie; e pela função paterna que, ao desviar o foco do desejo da mãe, que até então 

incidia exclusivamente na criança, deixa um espaço livre para a criança ocupar, 

inaugurando o próprio desejo e seu próprio questionamento sobre si. 

(BERNARDINO, 2007, p. 57).  

 

A escola joga com o limite, capaz de fazer desejar, todo o tempo. Deveria, ao menos, 

operar nesse jogar. A autora finaliza essa contribuição afirmando o diálogo entre educação 

especial e psicanálise como postura teórica capaz de fundamentar novas alternativas éticas e 

estéticas de trabalho. Pela escuta, pelo olhar e pelas palavras, assim como pelo resgate do 

sujeito, colocando no centro do processo a função constitutiva da escola e do professor, se 



76 

 

   

constitui muito mais que técnicas automáticas e impessoais, a escola pode ser lugar de 

(re)encontro. Encontro de si, do outro e da vida.  

De um feitiço, que transformara um menino em pato, um longo caminho se fez: 

palavras ofertadas, gestos antecipados, leituras, olhar e aposta. Materiais, convites, 

companhia. Perguntas, dúvidas, silêncios. Trabalho inscrito, ao longo de três anos, nas 

margens das páginas; acompanhado por um leitor e rasurado pelo diálogo entre psicanálise e 

educação especial. 

Bryan chega um-quase-menino, com poucas palavras. Um olhar que passeia pela sala 

sem pousar em lugar algum. A atenção, sem paradeiro, acompanha o corpo em um vai e vem 

pela sala. Trazia restos de palavras, quase incompreensíveis. Acolhia-as e por elas perguntava. 

“Bryan, o que você quis dizer?” Interrogações que aguardavam construção de sentidos e 

insistiam na busca por rasurar o cotidiano. Palavras-perguntas registradas no papel, 

endereçadas ao leitor. O leitor, via margem, rasurava textos sobre a prática pedagógica. A 

professora rasurava as certezas, construindo dúvidas e espaços para criar e aprender com 

Bryan. Este, por sua vez, recolhia indícios de aposta, olhar, atenção e silêncios. Escolhia 

palavras que lhe faziam sentido, construindo novas formas de habitar a relação, lidar com os 

objetos, inventar o mundo. De um tempo inicial, em que deslizava entre os chamamentos, 

como se não fossem a ele dirigidos, de uma relação com os objetos em que o possível era 

segurá-los e contemplá-los, passa a responder quando convocado, perguntado, olhado. 

Responde à demanda que lhe é colocada: entra em cena, coloca-se em jogo. Diante dos 

objetos, não mais somente olha-os, aproximando e afastando o rosto. Examina-os para usá-

los. Segundo Winnicott (1975), deixa de se relacionar com eles para deles fazer uso. Usa para 

enriquecer-se, criar, inventar, profanar. Profana a técnica, o cientificismo. Faz uso do corpo, 

da palavra, do tom de voz. (Des)inventa a própria história, para em companhia de dinossauros 

voadores, caçadores, coelhos, construir outra narrativa de si. No AEE, encontra um espaço 

capaz de ofertar encontro. Cria e inventa laços e novos traços: encontro que faz marcas. 

Colegas, professores, pátio, recreios, sala de aula, todos são reinscritos com novos sentidos 

pela via do brincar. 

Caminho que finda com novos desfechos, novas palavras e muitas construções. 

Percurso intenso e encantador. Movimentos, gestos e objetos. Fazer uso das palavras: 

contrafeitiço construído por aluno e professora. Nas dobras do AEE, o brincar ganha lugar, 

espaço e tempo. Ganha letra, corpo, moldando outras formas de ser e estar na infância, na 

família e na escola: Sim! Bryan sabe brincar! 
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4.5 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PROFANADO PELO 

BRINCAR  

 

Ao constituir este trabalho pelas bordas, registra-se o quão preciosos foram os desvios. 

Insistir na sequência conhecida e estabelecida com os outros alunos – solicitando opinião, 

produção, escolhas –, com Bryan, resultou em afastamento, pois, naquele momento, ele não 

conseguia responder a tal chamamento, a tal demanda. A escola exige que o aluno saiba quem 

é, de onde vem, para onde vai; exerce intensamente o imperativo: “Responda!” Com Bryan, 

foi preciso uma aproximação borrada. As convocações diretas, fortes e insistentes lhe 

causavam certo “engulho”, sendo demasiadamente intrusivas. Acolher o inusitado, o estranho, 

e o aparentemente sem sentido foi o primeiro operador de que se lançou mão para intervir a 

partir de outro lugar. Uma posição ética capaz de oferecer hospitalidade a um aluno que 

interroga nossas tradicionais formas de ensinar e organizar a escola, o AEE e a intervenção 

como outras formas de ser aluno e professor.  

Quem é esse aluno? Como construir a intervenção? O tempo inicial foi precioso para 

ler o visível e o invisível, apostar no aluno com familiares e escola e sustentar o desvio como 

método: um trabalho que contou com registro, escrita, leitura, rasura, sucessivas idas e vindas, 

a fim de narrar outros possíveis e questionar sentidos cristalizados. 

Na lógica do trabalho estruturado, a proposta fechada, dura e linear, com orientações 

em tom informativo e ordenador, não oferta lugar para o sujeito, seja aluno ou professor. A 

repetição, a normalização e a objetivação retiram da educação sua potência criativa, inventiva.  

 No diálogo entre psicanálise e educação especial, o viés estruturante aponta outra 

direção ética, estética, didática. As margens se ampliam em um diálogo entre o escolar e a 

possível retomada do processo de subjetivação. O que se estrutura? O sujeito, as relações, as 

aprendizagens, a vida. Diz algo sobre outro jeito de se posicionar diante dos objetos, dos 

outros. Deixa marcas, sinais, traços e rastros de presença ausente. Pela disposição de uma 

ética, aposta na potência do encontro. Muitas palavras, olhar, perguntas, diálogos fazem parte, 

fazem borda para outras formas de ser e estar na escola, na vida. A educação se faz 

terapêutica, ampliando as possibilidades do existir. 

Um trabalho feito na artesania dos encontros, delicadamente bordado; que tem na 

educação como experiência os fios e nós. Abre-se espaço e tempo para criar, inventar, 

inventar-se. A educação como arte valora o imprevisto, o circunstancial, o surpreendente. 

Encontro, é da ordem do acontecimento. Não há como prever, prevenir, predestinar. O que é 
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do humano se traduz sempre no imprevisível, no inefável. Nesse jogo entre pode advir um 

sujeito-aluno, essa é a aposta.  

O que cabe em uma caixa? A grande profanação se instaura pelo diálogo entre 

educação especial e psicanálise, sendo operada pelo e no brincar. Para intervir no sentido de 

fazer corpo, fazer borda, ganhar ausência, inscrever letra e, nesse processo, criar ficção, outra 

versão possível de si e do mundo, sustentou-se os jogos constituintes como legítimos na 

escola, na educação especial e nos processos inclusivos.  

Dinossauros, coelhos raivosos e vampiros, em um jogo de vida e morte, ganharam a 

cena, oferecendo outras tantas cores, texturas e vozes para recontarem-se numa vida entre 

parênteses – tempo legítimo, valoroso e fulcral para a criança que brinca com a realidade tal 

como ela é. Brincar no corpo, com o corpo, pede relevo, volume, borda. Um-quase-menino 

caminha em busca de si mesmo. Na borda da sala, da palavra, do brinquedo constitui corpo. 

Sem borda, as palavras deságuam. Bryan, ao longo dos encontros, ora se aproxima, ora se 

distancia. Brincar que perde espaço e tempo, presença-ausência instituinte de um aqui e um 

lá, um jogo de angústia, de invenção. Tempo de separação e de simbolizar a ausência. 

Inaugurado pela falta, pela dúvida, pelo espaço vazio. Zona da criatividade, de se colocar em 

jogo. Bryan, por uma ausência, se faz presente. Atende ao chamado, entra em cena. Faz 

marca, faz marco. A cada dia, a cada jogo, mais independente, estabelece outra forma de se 

relacionar com os objetos e com os outros. Dos objetos, usa; pelos outros, sente-se 

acompanhado. Usufrui um e outro, enriquece-se, brinca. Tempo inaugural do faz de conta, em 

que constrói enredos e reinventa (sua) história. Faz de conta: intervalo entre o que é e o que 

pode vir a ser. Espaço intermediário entre o real e a fantasia, arranjo de criatividade e de 

potência. Exercício de brincar com a realidade, pôr-se em jogo, jogar com as possibilidades da 

invenção. Com isso, encontra novas alternativas para conflitos, sentimentos e desejos. Bryan, 

ao encenar dinossauros devoradores e caçadores violentos, coloca em desalinho angústias e 

medos. Inverte cenários e papéis. Diverte-se criando novas alternativas para ser e estar no 

mundo. Com as linhas da imaginação, faz novos bordados para a vida.  

A aposta é a de que crianças com impasses em sua constituição psíquica podem 

retomar seu percurso constitutivo desde que encontrem situação favorável para tanto. Nesse 

movimento, a escola tem papel fundamental. A escola como espaço para vir a ser. Antecipa e 

sustenta a posição de aluno, aprendiz, sujeito. Oferta olhar, palavras, cuidado, atenção, regras 

e limites. Constitui a vida. Espaço onde se faz corpo, pensamento, criatividade. (Re)cria o 

mundo.  
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A escola como espaço de educação constitutiva trabalha entre o singular e o social, 

entre a história de cada um e a possibilidade de construção. A escola fundante de sujeito-

aluno demanda acolher e trabalhar com as vicissitudes da infância; tempo de encontro. AEE 

como espaço de potência, de jogo, de jogar com as particularidades, qualidades, estilos de 

cada um. Tal processo coloca-se em marcha quando se ofertam palavras, sentidos, corpo, 

olhar, sorriso e voz. A intervenção não busca fechar sentidos, mas propor sentidos possíveis. 

O brincar se constitui com palavras ofertadas e palavras resgatadas. Algumas, rechaçadas; 

outras, guardadas. O papel constitutivo da escola é permanecer na aposta, implicado com 

aquilo que oferta, disponibilizando espaço e tempo para que, na relação, se constitua o sujeito-

aluno.  

 Nessa relação institui-se o brincar como ato pedagógico – no âmbito do AEE – como 

capaz de efeitos estruturantes para alunos que vivem impasses em seu processo constitutivo. 

O brincar é o próprio trabalho de constituição do sujeito na infância, e daí que se intervenha 

com e a partir do brincar no AEE.  

Na borda da palavra, do encontro, da experiência, se constitui um texto-caixa que se 

abre a múltiplas leituras. A construção do caso permitiu reinscrever a história de um aluno e 

reinventar o olhar de uma professora. Guardados que falam também da importância de o 

professor registrar sua experiência, compartilhar seus processos, inscrever seus desvios e 

transmitir os efeitos de um per-curso. 

Um texto-caixa que guarda muito mais que palavras, guarda vida. Guarda afetos. O 

deixar-se afetar pelo outro, pela palavra, pelo acontecimento. Guarda movimentos, 

(des)caminhos, extravios. Guarda música e ritmos. Guarda histórias.  

O poeta Antônio Cicero registra: “Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la./ 

Em cofre não se guarda coisa alguma./ Em cofre perde-se a coisa à vista./ Guardar uma coisa 

é olhá-la, fitá-la, mirá-la por/ admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.” 

(CICERO, 1996, p. 337 apud RELEITURAS, 2015). 

Por isso, o texto-caixa permite abertura e fechamento, compartilhando palavras como 

a melhor forma de melhor guardá-las, inscrevendo novos sentidos e possibilidades de fazer 

educação.  
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5 PALAVRAS PARA FECHAR E ABRIR 

 

Ora, o pato, finalmente, 

Era um bicho meio gente. 

 

Queria tirar retrato, 

Mas ao menos de sapato. 

 

Mário Quintana 

 

Um encontro (des)encontrado. Um-quase-menino ingressa no AEE – na SIR – em 

meados de março de 2012. Uma manhã ensolarada testemunha as primeiras palavras de nosso 

diálogo. Bryan e eu nos apresentamos, buscando presença. Perguntas, desvios, livros fizeram 

parte de nossa trajetória inicial. Entre os objetos disponíveis, alcança a obra de Mário 

Quintana: Pé de Pilão.  

A história começa pelo meio: um pato foi tirar retrato para mandar para sua avó. O 

macaco retratista, mesmo sendo um grande artista, ordena: Não se mexa! Para depois não ter 

queixa! Aprendiz do tecnicismo, exige um cliente obediente resignado, conformado. E o pato, 

duro e sem graça, Como se fosse de massa! Continua nessa linha, aplica o cientificismo: 

“Olhe prá cá direitinho: Vai sair um passarinho.” Pede bom comportamento, desempenho e 

disciplina. Macaco retratista, habilidoso e atento não deixa opção para aquele que busca seu 

serviço. Deve ser ajustado à técnica, mesmo que isso retire a alegria, o bom-humor e o prazer 

da cena. Não deve se mexer para que a atividade saia conforme os padrões rigorosos do 

cientificismo ou da lógica biomédica. Nesse lugar, sujeitos se veem suprimidos e calados. 

Sem inspiração; nem para a foto, nem para a vida. É um outro quem lhes diz como devem 

sentir, fazer e falar. Que técnica é essa que elide o sujeito? Desconsidera-o e desrespeita-o em 

sua singularidade? Racionalidade ditada pela grande indústria que requer habilidades e 

competências; não: existência, presença, experiência. Experiência é de outra ordem, é do 

campo da palavra. É narração, encontro e desvios. Experienciar demanda tempo e espaço. 

Demanda amparo e silêncio.  

 

O passarinho saiu, Bicho assim nunca se viu. Com três penas no topete. E no rabo 

apenas sete. E como enfeite, ele tinha um guizo em cada peninha. Fazia tanto barulho, 

que o pato sentiu engulho. Pousou no bico do pato: – Eu também quero retrato!  

 

Pato, meio bicho, meio gente, fica incomodado pela falta de silêncio, desrespeitado 

pela invasão no seu espaço da foto. Esse é o retrato em que Bryan e eu nos encontramos. Uma 
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tentativa de aproximação causa afastamento. Em sua reticência, pede por espaço. 

Compreendo seu alinhavo pela sala e com uma presença borrada, acompanho-o. Uma 

primeira leitura produziu o desejo de escrever. Uma segunda fala sobre uma leitura sobre o 

brincar, sobre outra escrita, com outras tantas rasuras e margens inventadas. Nas dobras do 

brincar, um-quase-menino enfeitiçado por uma bruxa perde-se na floresta se esquece de quem 

é. Caminha até amanhecer e, ao encontrar um lago, põe-se a nadar. Bryan caminha, caminha 

pela sala. O que sabe sobre si próprio? Será como o pato da história, caminha sem rumo e sem 

saber de si? Essa leitura permite compreender um-quase-menino na tentativa de fazer bordas, 

fazer corpo.  

Na oferta por espaço e tempo, esse quase menino sente-se amparado em um ambiente 

facilitador. O contrato: não estava ali para chamá-lo de bobo; ali, o espaço presta-se ao 

encontro! Brincar, conversar, jogar..., não seria mais boba em insistir na escrita das letras na 

folha de papel. Outras escritas seriam possíveis.  

O pato, admirado em sua inércia de pato, vale-se como acompanhante:  

 

Chega à cidade. Há um regato. Que alegria para um pato! Matias põe-se a nadar, sem 

mais nada recordar. Passa um grupo de meninas. É cada qual mais traquinas. Um pato! 

– gritam em coro. – Que lindo patinho de ouro! Rosa, a filha do Prefeito, Agarra-o com 

todo o jeito. Comida e casa lhe dá. Diz o patinho: quá, quá.  

 

Como pato, diz poucas palavras, mas seu silêncio ou quase palavras muito dizem. Dá-

se como camarada, cordato, não ousa, nessa posição, buscar outras alternativas. Cartilhas 

comportamentalistas consagram o bom comportamento, o corpo imóvel, as tarefas cumpridas 

em sequência. Orientam: “Não fale, pois ele não vai entender”. Prescrição interessada em 

manter em ordem, no lugar, objetivamente e sem sujeito. Ao contrário disso, pode-se propor 

espaço, tempo, palavras e olhar: materiais primordiais na relação com o outro. Ferramentas de 

cada um, que dependem da posição que ocupam: pode se colocar fora ou se implicar. A 

segunda opção fala sobre uma ética de aposta no sujeito. Propõe leituras construídas no 

encontro. Oferta sentidos, de corpo; aceita desvios. Compreende o pedagógico como 

estruturante. Nessa perspectiva, segue propondo espaço, tempo para criar. Primeiro tempo do 

brincar estabelecido entre objetos, faz-se um. Nesse jogo, indica uma demanda por bordas. 

Explora as superfícies dos objetos, experimenta as texturas, recorta o espaço. Assiste ao 

entorno, é assistido em suas escolhas. Cobre-se de livros, imagens e palavras. Brinca de 

construir a si mesmo. Tempo de ser acompanhado em seus movimentos, gestos, apontamentos 
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e tentativas de comunicação. Poucas e repetidas palavras tomam sentido, novas ganham lugar. 

Um-quase-menino põe-se a falar. 

 

Rosa tem um professor, Chamado Dom Galaor. Se o professor ergue o dedo, Rosinha 

treme de medo. E quer que o mundo se acabe, pois a lição nunca sabe. [...] Num dia de 

sabatina, que pena dava a menina! Quanto é sete vezes nove? E Rosinha nem se move. 

Mas o pato, dessa vez, assopra: sessenta e três. E ele mal acreditava: nem sabia que 

falava! 

 

Desdobramentos do brincar: por uma ausência, se faz presença. Rosinha precisando de 

ajuda, numa situação delicada, é auxiliada por um-quase-menino que se descobre falante, 

atuante, salvador! Fica surpreso consigo mesmo! Se Rosinha tudo soubesse, tudo resolvesse, 

tudo respondesse, teria lugar para o pequeno pato criar uma resposta? Uma questão que não é 

só sua, mas de ambos; em conjunto, fazem uma dupla. Da falta, nasce a ruptura. De um não 

saber, não poder, não resolver, abre-se um buraco, uma brecha, uma abertura para que o quase 

menino, que tudo acompanhava, pudesse se colocar em jogo, jogar com seu saber e sua 

criatividade. Surpreende-se! Muda de posição. Não mais precisa somente silenciar e repetir as 

palavras alheias. Pode inventar e, principalmente, usar as próprias.  

 

No jardim, à tardezinha, chega sempre uma andorinha. Tem, por nome, Margarida. E 

passa a voar toda a vida. Nada no mundo lhe escapa: É como se fosse um mapa. 

A casa de dona Alice? Já vi do alto..., ela disse. Margarida! – exclama o pato. – Leva-

lhe, então, meu retrato. “Sou eu mesmo!” Escrevo atrás. E o resto lhe contarás. 

 

Um pato, um-quase-menino, faz um endereçamento. Não mais preso ao caminhar, às 

palavras repetidas, esperadas de um pato: nesse tempo, fala, chama, escreve e inscreve seu 

nome e novas formas de ser e estar. Lembra-se da avó. Presença-ausência. Guarda a imagem 

dela na memória e comunica seu desejo de reencontrá-la. Dobra o brincar. De um brincar 

inicial, rudimentar, que buscava por espaço e objetos, passa a um brincar de presença-

ausência. Vestígios que não se pode apagar. Marco simbólico. Um-quase-menino se reinventa 

no brincar. Dobradura – dobra dura, faz marca, cria figuras e relevos. Abre e fecha, aqui e lá, 

acolá, entre presença e ausência, ferramentas construídas no brincar. Borda da porta, do 

objeto, do corpo, da palavra. Mapa do corpo construído nas bordas de um trabalho 

estruturante. Brinca na borda quem tem borda. Borda que sustenta e, por isso, o menino quase 

pato não mais deságua.  
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Ora, o pato, finalmente, era um bicho meio gente. Queria tirar retrato, mas ao menos de 

sapato. Deu-lhe Rosa uns sapatinhos, que eram mesmo uns amorzinhos. E lhe disse: 

“Tem cuidado. Pois são do meu batizado”. 

 

Herança de Rosinha, recebe os sapatos. Objeto sapato. No diálogo entre psicanálise e 

educação especial, poderíamos ler, pela transferência, o que mais se passa simbolicamente? 

Um recurso que faz mais parte do mundo dos humanos do que dos animais? Um calçado que 

auxilia na caminhada? Sapatos de batizado. Um batismo para o mundo simbólico? Não 

sabemos, porque a oferta é de um, não “do” sentido. Há sempre muitas outras possibilidades. 

Não é rígido, e não há um único destino. Os efeitos de uma doação só poderão ser sentidos, 

sabidos, elaborados por aquele que o recebe. Propor sentidos não é impô-los. Respeitar o 

caminho trilhado é também deixar escolher quais palavras o outro – o aluno – recolhe, frisa, 

recorta, inscreve, guarda. Assim, um-quase-menino continua caminhando. Passa por inúmeras 

aventuras, envolve-se em conflitos, reais e imaginários.  

 

E no que deu tal história, tem-no vocês na memória. Vejamos como eles vão a caminho 

da prisão. Nesta ordem, pela estrada, vai seguindo a bicharada [...]. Muito além daquela 

serra, fica a prisão que os aterra. [...] E segue a turma encordoada, erguendo a poeira 

da estrada. 

 

O menino não mais está sozinho. Circula pelo mesmo campo onde os outros estão. No 

grupo, encontram recursos para fugir de tal sina, prometida pela polícia: “Ficar vida e meia 

na prisão”. Nesse tempo, a história muda. Segue um rumo e um ritmo próprios, caminho 

singular. Enquanto, na história, Virgem Maria os abriga na capela e desfaz o feitiço: o pato, 

quase menino, por milagre, reencontra sua avó e volta a ser menino-de-verdade, pela 

construção do brincar se deslumbra a invenção de outra possibilidade para o viver. 

Continuarão as bruxas, os feitiços, mas também os contrafeitiços pela via da invenção. Uma 

virada no entremeio dessa caminhada e um exercício de prazer no brincar. O milagre, nessa 

construção, não é senão construído, reconstruído, recontado e reinventado a cada encontro. 

Bryan, um-quase-menino, pelo brincar, reinscreve seu destino, coloca em jogo seus desejos, 

aproxima-se de seus colegas e com eles inscreve-se um-menino-de-verdade. Profana sentidos. 

Pé de Pilão é a construção do caso pelas mãos e pelo olhar de Mário Quintana, 

produzido na relação entre o poeta e as palavras. Narração singular. Relicário: material bruto 

analisado, olhar recortado que, como em Pé de Pilão, não é uma narrativa linear. O querido 

Mário inicia pelo meio, esta construção do caso inicia-se pelo fim: Um-menino-de-verdade 

brinca. Cria cenários, inventa enredos, faz sons, diverte-se. Terceira dobra do brincar: faz de 
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conta! Dinossauros engolidores de desejo, de crianças; caçadores, presas, disputas, vampiros, 

prisioneiros e coelhos raivosos são construções de uma longa caminhada, cuidados e 

guardados em um relicário. Afinal, palavras têm efeitos. Olhar e silêncio compõem, pela via 

da experiência, espaço e tempo para criar. Espaço entre as certezas e as dúvidas, entre o som 

e o silêncio, entre a chegada e a despedida. Jogo entre aquilo que é saber, da ordem do 

conhecimento, e aquilo que permanece como enigma. Espaço de jogo, potência, invenção. 

Como Bryan se colocava diante dos objetos de aprendizagens? Lisamente presente. Sem 

marcas, sem bordas, sem corpo. Inicia com sílabas que buscam compor uma pergunta: “um 

ca-va-lo?” Processo que não está dado, é criado, escutado, sustentado, acompanhado e 

respeitado. Da ordem da experiência. Possibilita novos lugares, palavras, novas e perguntas 

próprias, surpreendentes aprendizagens. Homo ludens que brinca com o outro; no laço social, 

professora, pesquisadora que brinca com as palavras; menino-de-verdade que brinca com as 

vicissitudes da vida. Do encontro, só se sabe quando se finda. Efeitos a posteriori. Caixa que 

abre e fecha, o que permanece? Outra racionalidade, incompatível com a pedagogia 

cientificista. Pela via da experiência, a aposta no sujeito em companhia, a construção do 

brincar.  
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APÊNDICE A – O que guarda uma caixa? 
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