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METODOLOGIA

O projeto foi realizado com uma aluna do 3º ano do 1ºciclo do ensino fundamental de

uma escola pública de Campinas, situada em uma área com alto índice de exclusão

social. A aluna foi selecionada para a pesquisa mediante a constatação, por parte de sua

professora, de recorrentes fracaços no processo de aprendizagem. Para a criação de um

vínculo estável e de confiança, tão necessário à pesquisa, foram realizadas observações

de sala e, posteriormenre, encontros individuais, nos quais buscou-se oferecer um local

seguro para que a aluna pudesse brincar, narrar e interagir com o pesquisador e, assim,

enfrentar alguns de seus medos, ansiedades e receios.

RESULTADO E DISCUSSÃO

O brincar foi muito importante para a tentativa de um maior entendimento do que se

passava com a aluna. Ela apresentou dificuldade inicial para brincar, ficando restrita

somente a jogos relacionais. O “jogo-sonho”, como é chamado por SAFRA (2006), só

foi possível nos últimos encontros, depois de vários em que houve somente a

manipulação, sem brincar, de jogos como o jogo pega-vareta, ou um jogo de tabuleiro

que envolvia dinheiro. Ao fazer uso dos jogos mais simbólicos, nos últimos encontros, a

criança começou a revelar as angústias que estavam presentes, como no teatro, que

envolvia personagens como os Porquinhos, a Bruxa e a Fada. Com o tempo, a bruxa,

cuja força antes era imbatível, contra qual nada se podia fazer, passou a compor um jogo

de forças mais equitativo.
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Este trabalho teve como foco principal o acompanhamento de uma criança que experimentou inúmeras situações de desamparo, as quais prejudicavam sua

aprendizagem. Estas situações poderiam ser comparadas à experiência catastrófica, descrita por Bion (1970), que se assemelha, por alegoria, à queda da personagem

Alice, do livro de Lewis Carroll (2009). Assim, busquei nestas comparações uma possibilidade de entender a aluna que, em seu processo de desenvolvimento, não

teve a possibilidade de encontrar um local de acolhimento.

Foi possível, através dos encontros individuais para o brincar, um conhecimento maior sobre como se dava a relação da aluna com o tempo e com a experiência de

“constante queda” em que se encontrava. A comunicação e a interação se davam, em maior parte, por vários outros caminhos que não pela fala propriamente dita. O

desenhar, o olhar, o silêncio davam base para a interação entre a criança e o pesquisador. Outro aspecto necessário foi a análise do processo transferencial e

contratransferencial. Nem sempre era a criança que se apresentava “em queda”, mas também o pesquisador. Isso tem implicações importantes para a relação entre

professor e aluno. Assim como Alice no país das maravilhas foi construíndo seu “eu” através de diversos personagens, nós construímos nossas possibilidades de

pensar atráves do outro significativo e foi isso que este trabalho tentou proporcionar a aluna.


