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Resumo O presente artigo foi elaborado e apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal do Espírito Santo-PPGE/UFES, através da disciplina “Processos Afetivos e 

Aprendizagem”. Teve por objetivo desvelar e descrever as experiências produzidas-sentidas-vividas 

por uma criança portadora de pênfigo vulgar/foliáceo endêmico, de sete anos, residente no município 

de Vila Velha-ES. O pênfigo foliáceo é uma dermatose bolhosa auto-imune, esporádica em todo o 

mundo e endêmica em alguns estados brasileiros, onde recebe o nome de pênfigo foliáceo endêmico 

ou fogo selvagem(PFE/FS). Como os raios solares e a luminosidade agravam o estado de saúde da 

criança, ela fica impossibilitada de frequentar uma escola regular. No Brasil, com a implementação 

das políticas públicas inclusivas, as crianças em idade escolar com necessidades educacionais 

especiais ou deficientes,que não conseguem frequentar os espaços escolares, têm o direito a ter 

escolarização, sendo esta domiciliar ou hospitalar, realizada por professores habilitados. Este estudo, 

surgiu de discussões em aulas do programa de mestrado e ganhou força a partir do interesse dos 

pesquisadores em conhecer a experiência da criança portadora da doença, de sua mãe e de sua 

professora cuidadora, no que tange os processos de escolarização e inclusão desta criança. Para 

subsidiar a contextualização metodológica, buscou-se fazer um estudo descritivo, à luz da abordagem 

fenomenológica existencial. O objetivo desse método, é descrever a estrutura total da experiência 

vivida, os significados que a experiência tem para os sujeitos que a vivenciam. A coleta de dados foi 

realizada a partir de uma entrevista aberta tendo como premissa a questão norteadora: “Fale-nos sobre 

sua experiência de vida?”. A partir das narrativas produzidas pelos sujeitos, possibilitou-nos maior 

aproximação com suas experiências, bem como conhecermos e descobrirmos os sentidos que 

emergem de si e sobre si. Nesse contexto, buscamos nos envolver existencialmente e nos distanciar 

reflexivamente para que conseguíssemos tecer considerações. A importância desse estudo como 

vamos argumentar, é de inegável prospecção e relevância. Como conclusões prévias, observamos que 

quando o sujeito quando conta a sua história, narra as suas vivências e suas experiências, acaba 

descrevendo o percurso de sua vida e passa a retomar alguns sentidos dados ao longo dessa trajetória; 

mas não é só isso: passou a redefini-los, a reorientá-los e, principalmente, a construir novos sentidos 

para sua história. A fim de consolidarmos a pesquisa, tomamos como aporte da contextualização 
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