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PREFÁCIO

Neste século, dois objetivos da humanidade têm se tornado 
as principais características do desenvolvimento almejado pelas 
pessoas ao redor do mundo e, a cada dia, têm se mostrado mais 
evidentes e mais interligadas: a saúde, como forma de manutenção/
melhoramento do corpo físico, e a educação, na forma de aprender, 
inovar, conectar-se com a dinâmica do mundo contemporâneo. 
As pessoas estão procurando mais, de forma individualizada, em 
comunidades ou em grupos específicos, manterem-se saudáveis 
por mais tempo, informadas a qualquer hora e em qualquer lugar, 
bem de saúde, tanto física quanto psicologicamente, e, mais do que 
em qualquer outro momento da História, conectadas umas com as 
outras, ainda que isso seja um exercício cada dia menos laborioso 
e mais complexo. Diz-se que, com as inovações das comunicações 
através das tecnologias digitais, redes sociais aproximaram mais as 
personas e distanciaram sobremaneira os seres. Mas, é impossível 
negar que as inovações tecnológicas, exemplificadas pelas TIC, 
acumularam importantes vantagens nestes primeiros anos do 
século XXI. 

Com as facilidades e acessos aos sistemas de ensino e de 
tratamento médico que a vida dos dias atuais nos proporcionou, é 
de se estranhar que ainda contamos com números tão estranhos 
e determinantes do subdesenvolvimento humano por que passa 
a humanidade e, mais especificamente, o Brasil. Apesar da quase 
universalidade das universidades (perdão pelo trocadilho), apenas 
15% da nossa população têm curso superior completo e não 
chegamos a 0,5% de brasileiros com doutorado, ainda que sejamos 
bons pesquisadores. Os níveis de analfabetismo estão em queda, 
mas a passos lentos e deixando um rastro de uma alfabetização 
funcional e sem consistência. Na saúde, temos um dos maiores 
sistemas do mundo, uma imensa rede de serviços de saúde 
pública denominado SUS, mas que se apresenta como uma utopia, 
distante da concretude a cada problema que lhe ocorre, desde os 



escândalos de corrupção ao simples descaso dos governantes ao 
longo dos 30 anos de sua existência.  E, apesar do que nos apregoa 
a Constituição Federal (BRASIL, 1988), “saúde é direito de todos e 
dever do Estado”, as co-responsabilidades foram/são negligenciadas 
nas diferentes esferas. 

Na verdade, essas duas vertentes do desenvolvimento 
humano – a saúde e a educação – estão tão intimamente ligadas 
que, de uma forma concreta, é impossível separar em duas 
disciplinas: saúde e educação, além dos principais pressupostos 
de desenvolvimento de qualquer nação, bandeiras de todas as 
políticas públicas do mundo, estão atreladas ao corpo físico, 
emocional, econômico, espiritual e social do ser humano. Em uma 
visão holística, são as mantenedoras desse corpus que se busca ser 
identificado como uno, como indivíduo, mas também como grupo 
social, como humanidade, como unidade de um holos maior. 

Os temas apresentados em Diálogos interdisciplinares: 
saúde e educação, importantes para suscitar discussões nos 
espaços escolares e na decisões sobre políticas públicas de 
saúde, podemos encontrar desde abordagens sobre ludicidade, 
afetividade, autoestima e a co-responsabilidade família-escola 
no processo de ensino e aprendizagem, como temas espinhosos 
como o suicídio, a depressão, a evasão e o bullyng. O trabalho 
dos profissionais da saúde está presente nos artigos que abordam 
a hanseníase, o envelhecimento, o papel dos acompanhantes, 
do enfermeiro e do assistente social, dentro e fora das unidades 
institucionais de saúde. Em todos, pareceu-nos que a inclusão, a 
legislação, o respeito e a inter-relação profissional-paciente ou 
professor-aluno estão sempre presentes. 

Ao fim da leitura desses Diálogos interdisciplinares: saúde 
e educação, pode-se ter o dimensionamento que essas duas áreas, 
mais importantes políticas públicas, têm na vida das pessoas: 
estão presentes em todas as áreas que envolvem a sociedade 
humana, desde a unidade do indivíduo, ao espaço habitado pela 
humanidade, passando pela imensa conjuntura que faz existir a 
vida no planeta. 



Como Biólogo e Docente de formação e de ofício, reconheço 
que cada um dos capítulos presentes nesta obra apresenta 
suas peculiaridades e é inegável a sua importância na formação 
continuada de profissionais da saúde e da educação. Não duvido 
que esta coletânea possa nos ajudar a refletir melhor sobre os temas 
abordados e as reflexões aqui contidas sobre as práticas vivenciadas 
pelos autores; apresenta os desafios enfrentados para trabalhar 
estes temas na perspectiva da transversalidade, vislumbrando 
concretamente, uma educação que assume seu dever ético e moral 
com o desenvolvimento intelectual e a formação humana de seus 
atores sociais.

Em suas mãos caro leitor, está uma obra que não pretende 
esgotar as discussões acerca do tema, mas com certeza suscitará 
inúmeros debates nos espaços de formação educativa, servindo 
como referência para novas pesquisas e novas discussões. Aos 
leitores e leitoras, desejo uma boa leitura, repleta de novas 
reflexões, aos organizadores e autores, minhas congratulações e 
meus agradecimentos por me permitir fazer parte desta proposta.

Carlos Alberto Batista dos Santos 
Biólogo, Doutor em Etnobiologia e Conservação da Natureza (UFRPE), 

Professor/Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia Humana 
e Gestão Socioambiental (UNEB) 



APRESENTAÇÃO

Ao disponibilizarmos à comunidade, científica ou não, uma 
obra de pesquisas empíricas e bibliográficas como esta, e, em 
nome de 27 autores, profissionais da saúde e/ou da educação, 
preocupados com o desenvolvimento científico de suas áreas, 
temos a responsabilidade de ofertar, além dos conhecimentos 
adquiridos e em construção, perspectivas, sonhos e utopias que 
nos mantém e animam a continuarmos aprendendo-ensinando-
descobrindo nessas duas áreas tão significativas para o ser humano, 
enquanto indivíduo, grupos sociais específicos e humanidade. Por 
isso, aprendizagem, consciência e ação fazem parte da proposta 
que se expõe através dos 12 artigos apresentados em Diálogos 
interdisciplinares: saúde e educação.

A obra, enquanto fruto do convite aos nossos alunos e 
orientandos, nos leva a refletir sobre a importância de produzir 
“ciência”, ainda que o cenário político-econômico seja desfavorável, 
e de exercer o diálogo entre as duas áreas, pois acreditamos 
sinceramente que não se cabe sequer pensá-las separadamente: 
educação e saúde se entrelaçam, se complementam e se (re)
produzem; uma completa e complementa a outra, sem sobreposição, 
e essa “mixtura” saudável, ajuda na compreensão e apreensão de 
saberes.

O livro reúne uma coletânea de Artigos de Revisão de 
Literatura, Estudo de Caso, Relatos de Experiências, Ensaios e 
Artigos de Opinião, todos referenciados de forma abrangente e 
atualizada, cujo fito é fomentar a reflexão sobre as nuances da 
saúde e educação no atual contexto. No entanto, organizar esta obra 
foi, por deveras, desafiante, visto que reúne autores de diversas 
subáreas do conhecimento, dentre eles, docentes, discentes, 
pesquisadores que aceitaram o desafio de “colocar a ideia no papel” 
e embarcar na ímpar oportunidade de reunir numa só obra, temas 
relevantes dentro do âmbito da saúde-educação. Estão lado a lado 
temas que, apesar de parecerem distantes, complementam-se 



na difícil intenção de nos tornarmos uno, conscientes de nossas 
necessidades e em busca da construção holística do todo.

Entre os temas apresentados em Diálogos interdisciplinares: 
saúde e educação, podemos nos encantar com uma pueril 
abordagem sobre a ludicidade no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças, aprender um pouco mais sobre a 
importância da afetividade e da autoestima em sala de aula e sua 
relevância no desenvolvimento cognitivo das crianças. No cenário 
contemporâneo, observamos atitudes de pais, mães e responsáveis 
inseguros de seus papeis, ora permissivos demais, ora autoritários, 
criando climas de desorganização que nem os filhos e nem os pais 
conseguem entender. 

Mas, a inclusão, a legislação sobre a educação inclusiva, o 
bullyng e outros fatores que comprometem a inserção da criança 
(e do adolescente) no circuito escola-sociedade também estão 
presentes na obra através dos textos sobre a inclusão do aluno 
com deficiência na escola regular, levando em consideração que a 
construção da escola inclusiva ou a introdução desta no contexto 
escolar vigente, desde a educação infantil, implica em pensar em seus 
espaços, profissionais, recursos pedagógicos e, fundamentalmente, 
a formação/capacitação dos profissionais da área, incluindo temas 
como as teorias vygotskianas de aprendizagem, a ludicidade e as 
terapias do afeto.

Questões sociais não ficaram de fora, pois um dos 
objetivos do livro é justamente possibilitar uma visão do mundo 
contemporâneo acerca das duas mais importantes políticas 
públicas ao redor do mundo: educação e saúde. A primeira, muito 
identificada com crianças e adolescentes, e a segunda, mais ligada 
às pessoas adultas e idosas. Mero desentendimento da conjuntura 
atual: cada dia mais as crianças estão envolvidas nos problemas 
da vida adulta como stress e alto índice de suicídio e de doenças 
próprias da fase adulta como pressão alta, diabetes e depressão. 
E idosos, com o aumento da expectativa de vida, ocupando ou 
retornando aos bancos escolares, realizando o sonho do curso 
superior ou buscando capacitações. Por isso, temas como a saúde e 



educação voltadas para os idosos, a evasão escolar na modalidade 
EJA, a acessibilidade, o envelhecimento e os papeis dos profissionais 
de saúde. 

Ao fim, tanto o processo de produção das pesquisas 
quanto os resultados, ou até mesmo a falta deles, em Diálogos 
interdisciplinares: saúde e educação dão a dimensão da 
importância de continuarmos produzindo pesquisas sobre essas 
duas áreas do conhecimento científico que, indissociavelmente, 
estão presentes em todos os aspectos que envolvem a humanidade: 
o corpo, a mente, a alma. Atuar em ambas as áreas requer além de 
um conhecimento vasto, amor, dedicação, empenho, dentre outras 
qualificações que vão além do conhecimento acadêmico. É preciso 
que haja esse diálogo, pois elas se inter-completam e trazem em 
seu bojo essa necessidade. Portanto, Diálogos interdisciplinares: 
saúde e educação reúne, num só e modesto volume, as várias 
perspectivas desse compromisso.

Desde já, desejamos a todos uma excelente leitura e que 
esta possa servir de direção para compreender os caminhos da 
interdisciplinaridade entre  Saúde e Educação.

Os organizadores.
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CAPÍTULO 1
A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL GERA IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS NA SAÚDE DO PACIENTE? REVISÃO SISTEMÁTICA 

DE ESTUDOS QUANTITATIVOS

Augusto Santana Palma Silva
Sheila Torres Feitosa Silva

Adriana Soely André de Souza Melo
RESUMO
O Assistente Social compõe uma equipe de cuidado multiprofissional 
e interdisciplinar, uma vez que se entende a influência de 
aspectos sociais, culturais, financeiros e familiares no processo da 
enfermidade. A literatura científica nacional envolvendo publicações 
deste profissional aparenta ser composta majoritariamente por 
estudos teóricos, não abordando o desfecho das intervenções 
deste profissional na prática de cuidado, contexto norteador 
de nossa Revisão Sistemática. A estratégia de busca envolveu 
consulta em 11 bancos de dados e utilizou, mediante emprego 
de combinadores booleanos, os descritores “assistente social”, 
“serviço social”, “intervenção” e “paciente”, os quais deveriam 
compor a seção Título dos manuscritos. Citações indiretas também 
foram incluídas. Critérios de inclusão consideraram estudos 
disponíveis em sua íntegra e de natureza quantitativa. A pesquisa 
obedeceu às diretrizes da recomendação PRISMA. Dos resultados 
identificados, dois atenderam aos critérios estabelecidos. Ambos 
os estudos objetivaram identificar o impacto da intervenção do 
Assistente Social no tempo de permanência no ambiente hospitalar 
de pacientes admitidos. Ambos apresentaram baixa qualidade 
metodológica e diferenças não estatisticamente relevantes nesta 
variável quando comparadas a grupos controles. Novos estudos 
devem ser conduzidos, em especial no Brasil, a fim de que 
estereótipos que envolvem o profissional, e seu exercício, possam 
ser ressinificados.    
Palavras-chave: Assistente social. Paciente. Intervenção. Qualidade 
metodológica.
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INTRODUÇÃO

Característica marcante do Serviço Social brasileiro, a 
pesquisa social configura relevante ferramenta de trabalho ao 
permitir uma leitura que traz à luz o aparente e o não tão evidente 
ao apreenderem-se elementos condutores responsáveis por levar 
o Assistente Social a uma compreensão aprofundada acerca de 
determinada realidade (FREITAS; REIS, 2017). No contexto do 
cuidado em saúde, este profissional compreende a influência 
dos aspectos social, cultural, financeiro e familiar no processo 
da enfermidade (CENTAURO, 2010). Ou seja, alguns pacientes 
lidarão com entraves de natureza psicológica e social que tornará 
a evolução rumo a melhora clínica mais dificultosa, contexto em 
que uma intervenção e prestação de serviços precoce por parte do 
Assistente Social configura ação estratégica de cuidado eficiente 
rumo ao quadro de melhoria clínica (BOONE; COULTON; KELLER, 
1982). 

Ainda que este cenário encontre-se voltado à percepção 
do processo de cuidado como sendo de natureza interdisciplinar 
e multiprofissional, e portanto, relevante tanto sob o aspecto da 
assistência ao paciente, quanto da valoração do profissional do 
Serviço Social como membro integrante e indispensável no cuidado, 
a atual literatura científica brasileira produzida por este profissional 
sugere elevado número de manuscritos de natureza teórica, em 
especial, revisões narrativas, cujas análises não se encontram 
fundamentadas em aspectos concretos da vida social (FREITAS; 
REIS, 2017), o que tende a reforçar estereótipos que norteiam este 
profissional (SANTOS; NORONHA, 2010). Neste sentido, conduzimos 
a presente Revisão Sistemática com o objetivo de identificar 
estudos voltados para a mensuração objetiva dos impactos diretos 
e ou indiretos da intervenção do Assistente Social no contexto do 
cuidado ao paciente. 
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METODOLOGIA

O presente estudo foi conduzido utilizando-se a estratégia 
modificada de modelo PICOS (paciente, intervenção, controle, 
desfecho e tipo de estudo) para critérios de elegibilidade, sendo: 
a) Pacientes (P): indivíduo ou grupo de indivíduos em condição de 
debilidade de saúde, alvo das ações de intervenção do Assistente 
Social; b) Intervenção (I): abordagens de quaisquer natureza e 
típicas ao profissional da área do Serviço Social; c) Controle (C): 
indivíduo ou grupo de indivíduos não expostos à condição original 
de intervenção; d) Desfecho (O): evidência descritiva e quantitativa 
de melhora clínica de qualquer natureza apresentada pelo paciente 
e; e) Tipo de Estudo (S): estudos de intervenção (randomizados ou 
não) sem duração temporal especificada em português ou inglês e 
qualquer formato de publicação (artigos ou trabalhos de conclusão 
de curso). 

Para estratégia de busca, utilizaram-se os descritores 
assistente social (social worker), serviço social (social work), 
paciente (patient) e intervenção (intervention), que compuseram 
quatro estratégias de busca: a) “assistente social” AND intervenção 
AND paciente (“social worker” AND intervention AND patient) e; 
b) “serviço social” AND intervenção AND paciente (“social work” 
AND intervention AND patient). A consulta foi realizada em cinco 
bancos de dados (Banco de Teses e Dissertações CAPES, Biblioteca 
Virtual em Saúde, Portal de Periódicos da CAPES, PubMed, SciELO) 
e em seis sites de revistas científicas afina à Área do Serviço Social: 
Critical and Radical Social Work (ONLINE), Journal of Social Work 
in Disability & Rehabilitation, Moitará – Revista de Serviço Social, 
Serviço Social & Saúde (UNICAMP), Serviço Social & Sociedade e 
Serviço Social em Revista. Optou-se pelo uso destes descritores 
em função de estes serem utilizados em pesquisas e publicações 
científicas na Área da Saúde (Descritores em Saúde). 

A busca considerou como resultados válidos estudos 
publicados em português ou inglês e data de publicação até o 
momento da realização e término da busca (06 de junho de 2019). 
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Os descritores empregados deveriam compor a seção Título (Title) 
e a busca foi realizada utilizando-se computador pessoal de um 
dos autores (Autor 1). Após a identificação dos resultados gerais, 
procedeu-se à exclusão daqueles em duplicata, sendo este processo 
realizado pelo Autor 1.

Após aplicação dos critérios para elegibilidade mediante 
leitura de títulos e resumos (realizadas por Autor 1 e Autor 2), 
materiais não disponíveis em sua íntegra, resumos que não 
atenderam aos critérios para elegibilidade e resultados em outro 
idioma foram desconsiderados. Divergências entre os autores 
foram sanadas selecionando-se a citação para leitura em sua 
íntegra. Após determinação da amostra final, utilizou-se formulário 
elaborado pelos próprios autores para coleta das informações 
referentes a: a) autoria e ano de publicação; b) local do estudo 
(País); c) pacientes e morbidades envolvidas; d) variável estudada; 
e) forma de intervenção; f) resultados obtidos e; g) qualidade do 
estudo. A fim de ampliar a estratégia de busca, citações presentes 
na amostra parcial (após exclusão de resultados em duplicata) 
foram verificadas em suas respectivas seções de Referências com 
o objetivo de identificar possíveis citações indiretas. 

Para a análise do risco de vieses nos estudos (item “g”), 
utilizou-se uma versão adaptada e traduzida da ferramenta proposta 
por Downs e Black (1998), originalmente composta por 27 itens que 
avaliam, para um determinado estudo, quatro variáveis: i) descrição 
das informações (reporting); ii) validade externa (external validity); 
iii) validade interna (internal validity – bias) e; iv) poder do estudo 
(power). Optou-se pelo uso desta ferramenta em função de sua 
aplicabilidade ao contexto da saúde e por ser uma ferramenta de 
fácil utilização. Contudo, como nem todas as afirmativas puderam 
ser aplicadas, o questionário final utilizado foi composto por 15 
perguntas, sendo elas: (1) A hipótese/alvo/objetivo foi claramente 
descrita?; (2) Os principais desfechos a serem mensurados foram 
claramente descritos?; (3) As características dos participantes 
incluídos foram claramente descritas?; (4) As intervenções foram 
claramente descritas?; (5) Os principais resultados foram claramente 
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descritos?; (6) Os indivíduos participantes do estudo compõem uma 
amostra aleatória?; (7) A estatística utilizada considera valores 
precisos?; (8) A amostra é representativa?; (9) Houve tentativa 
de “cegar” a mensuração dos resultados?; (10) Os indivíduos 
convidados a participar compõem uma amostra representativa da 
população avaliada?; (11) Algum dos resultados apresentados pela 
pesquisa foram obtidos através de “data dredging” (inferências não 
possíveis de serem feitas)?; (12) Os testes estatísticos utilizados 
foram apropriados?; (13) Houve possibilidade de contaminação 
dos resultados obtidos?; (14) Os principais métodos utilizados para 
mensurar os resultados foram apropriados? e; (15) Os participantes 
recrutados foram convidados considerando-se o mesmo período 
temporal? As afirmativas presentes nos itens de um a sete são 
referentes à variável divulgação. Itens de oito a dez relacionam-se à 
validade externa. Demais itens relacionam-se à validade interna. As 
afirmativas deveriam ser respondidas com “sim”, “não” ou “não se 
aplica / não possível determinar”. Perguntas cujas respostas foram 
“sim” valiam um ponto, ao passo que as demais não adicionavam 
valor. A qualidade de cada estudo correspondeu ao quantitativo de 
perguntas respondidas com “sim”, considerando um valor máximo 
igual a 15.  

Durante a elaboração do presente estudo, foi calculado o 
índice Kappa de concordância entre os autores (LANDIS; KOCH, 
1977). Por se tratar de uma Revisão Sistemática qualitativa (sem 
meta-análise), são apresentados os resultados gerais (relacionados 
ao tema) dos estudos que compõem a amostra final obtida, sendo 
o presente estudo elaborado em conformidade às diretrizes 
estabelecidas pela Recomendação PRISMA (GALVÃO; PANSANI, 
2015).

RESULTADOS

Após a identificação dos resultados gerais (20 citações) e 
exclusão daqueles em duplicata (dez citações), procedeu-se à leitura 
de títulos e resumos para aplicação dos critérios de elegibilidade. 
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Um estudo encontrou-se indisponível, cinco foram de natureza 
qualitativa, um deles correspondeu a um estudo de revisão, outro 
abordava temas distintos ao do proposto por nosso estudo e, 
finalmente, um estudo encontrava-se em outro idioma.  A seção 
de Referências de um dos resultados potencialmente relevantes 
e selecionados com base em nossa estratégia de busca primária 
permitiu a identificação e inclusão de outro estudo, de modo 
que a amostra final de resultados apresentados é composta por 
uma citação direta (EVANS et al., 1989) e outra indireta (BOONE; 
COULTON; KELLER, 1982). O valor obtido para índice Kappa 
foi igual a 0,9, indicando concordância quase perfeita entre os 
autores (LANDIS; KOCH, 1977). A Figura 1 expõe o fluxo adotado 
na construção da presente Revisão Sistemática. 

Figura 1 – Diagrama de fluxo da busca sistemática por estudos envolvendo 
o impacto das ações de intervenção realizadas pelo profissional dos 
Serviços Socais na saúde de pacientes.

Fonte: Os autores.
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Os autores Boone, Coulton e Keller (1982) averiguaram 
o impacto da intervenção do Assistente Social no tempo de 
permanência de 371 pacientes admitidos no setor de ortopedia 
do Hospital Akron, situado em Ohio – Estados Unidos. Estes foram 
alocados de maneira aleatória em dois grupos (teste e controle), 
os quais receberam duas formas de intervenção: a) dedicação em 
tempo integral (Grupo Teste) ou; b) dedicação como forma de 
rotina operacional do estabelecimento (Grupo Controle). As ações 
de intervenção para o Grupo Teste consistiram no levantamento 
de informações referentes às condições físicas do paciente, sua 
enfermidade, limitações impostas pelo diagnóstico, sua condição 
social e aspectos de natureza psicológica, cultural e financeira, 
seguido da elaboração de uma estratégia individualizada de 
abordagem objetivando a alta do paciente. Para o Grupo Controle, 
as intervenções foram realizadas na forma de rotinas estabelecidas 
pela própria unidade de saúde. Observou-se uma redução no tempo 
total de 1,25 dias para o tempo de permanência na unidade de 
cuidados para aqueles em que o Assistente Social realizou ações de 
intervenção em regime integral. O estudo atendeu a seis dos 15 itens 
avaliados conforme o instrumento utilizado por nós, atendendo aos 
itens referentes à hipótese (1), características dos participantes (3), 
intervenções (4), aleatoriedade e representatividade da amostra 
(6 e 8 respectivamente) e realização do estudo considerando-se o 
mesmo intervalo de tempo (15). Itens relacionados aos principais 
desfechos mensurados (tempo total de permanência) (2), descrição 
dos resultados (5), forma da descrição dos resultados e estatística 
empregada (7 e 12 respectivamente), tentativa de “cegar” a 
mensuração dos resultados (9), participação mediante convite 
voluntário (10), inferências inadequadas (11), contaminação 
dos resultados (13) e principais métodos utilizados (14) foram 
considerados inadequados por nós. 

Evans et al., (1989), averiguaram o impacto da intervenção 
do Assistente Social no tempo de permanência de 243 pacientes 
admitidos no Hospital destinado ao cuidado de Veteranos de 
Guerra situado em Seattle (Estados Unidos) que apresentaram 
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problemas associados ao processo de evolução para alta. Estes 
pacientes receberam ações de intervenção na forma da avaliação de 
variáveis associadas a fatores financeiros, habitacionais e familiares, 
seguido da elaboração de plano individualizado que buscou o 
atendimento das necessidades sociais e emocionais do paciente. 
Para fins comparativos, um grupo controle foi criado pelos autores 
considerando variáveis semelhantes ao grupo estudado. Os autores 
identificaram a probabilidade de diferença igual a 3,2 dias a menos 
para aqueles em que a intervenção do Assistente Social ocorrera.  

O estudo mostrou-se adequado em quatro dos 15 itens 
avaliados, sendo eles a clareza da hipótese (1), a representatividade 
amostral (8), a não possibilidade de contaminação dos resultados 
(13) e ter sido realizado dentro de um mesmo espaço temporal (15). 
Itens relacionados à descrição dos resultados (2), características dos 
participantes do estudo (3), descrição das intervenções (4), forma da 
descrição dos resultados (5), aleatoriedade da amostra (6), emprego 
da estatística utilizada (7), tentativa de “cegar” os participantes (9), 
participação voluntária (10), inferências inadequadas, estatística 
aplicada e principais métodos utilizados (11 a 14 respectivamente) 
foram considerados inadequados. Os resultados permitem a 
edificação de convergência envolvendo aspectos positivos e 
negativos relacionados à qualidade dos estudos. No primeiro, tem-
se a delimitação da hipótese, a representatividade dos pacientes 
estudados e escopo temporal (ainda que distintos entre si). 
Negativamente, esses aspectos englobaram os principais desfechos 
descritos de maneira inadequada, o emprego inapropriado de 
metodologia e análise estatística e o uso de inferências não possíveis 
dado o contexto dos estudos. Ainda, não houve participação 
voluntária na pesquisa nem a tentativa de minimizar a influência do 
viés do pesquisador no processo (não houve tentativa de “cegar” 
os participantes). Ainda que os estudos tenham apresentado como 
desfecho a redução do tempo total de permanência, de modo geral 
ambos apresentaram uma baixa qualidade, visto que pontuaram 
abaixo da média do número de itens totais avaliados. Este fato, 
em si, enfraquece a qualidade da evidência obtida como sendo 
decorrente da intervenção realizada (atuação do Assistente Social). 



29

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES:
SAÚDE E EDUCAÇÃO

Não obstante, os resultados apresentados por Boone, Coulton 
e Keller (1982) não apresentaram diferenças estatisticamente 
significantes e os resultados apresentados por Evans et al., (1989) 
representam uma probabilidade, não correspondendo a um dado 
objetivo obtido em condições reais de experimento. 

Ainda, ambos estudos apresentaram como fatores limitantes 
a não apresentação do instrumental utilizado na fase de intervenção, 
apenas conceitos gerais e, portanto, imprecisos. Cabe ressaltar, 
finalmente, que a redução  no tempo de permanência observado 
pode ter ocorrido em função de variáveis não consideradas para 
análise, como o esquema farmacoterapêutico adotado e ou 
variáveis de natureza idiossincrática (relativa ao próprio indivíduo) 
e ou variáveis relacionadas à formas de cuidado por outros 
profissionais, cuja literatura disponível acerca do tema evidencia 
impactos significativos no processo de melhora, manutenção ou 
agravo da condição clínica – modulando, portanto, o tempo entre 
a admissão e a alta do sujeito em condição de enfermidade.   

Dito de outra forma, a construção do protocolo experimental 
dos estudos, sua execução, os resultados obtidos e suas respectivas 
análises, ainda que considere a intervenção do Assistente Social 
como estratégia preliminar de cuidado visando a identificação 
precoce de condicionantes de natureza biopsicossocial através 
de intervenções que busquem o resgate de variáveis histórico, 
cultural, financeiro e familiar do indivíduo, e em como estas 
mesmas variáveis se relacionam com o agora paciente, seguido da 
elaboração de uma estratégia de abordagem individualizada, em um 
contexto multiprofissional e interdisciplinar, a qual busca minimizar 
desconfortos por parte do enfermo e assegurar um processo rápido 
e eficiente de melhora, apresentam confiabilidade questionável. 
Se por um lado evidenciam-se aspectos de natureza científica que 
necessitam melhoria, por outro os resultados apresentados não 
permitem assegurar a relevância do Assistente Social e os impactos 
e desfechos de sua atuação no processo de cuidado. 

Considerando o intervalo de tempo pesquisado e as bases 
e periódicos utilizados na estratégia de busca, identificamos um 
número pequeno de estudos voltados para a mensuração objetiva 



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

30

   |     (ORGS.)

da relevância das intervenções do profissional do Serviço Social, 
em especial, pela não identificação de estudos nacionais, cuja 
literatura em sua maioria parece estar voltada para estudos de 
natureza teórica (FREITAS; REIS, 2017). Acerca deste fato, Freitas e 
Reis (2017, p. 199, grifos dos autores) pontuam:

Mais importante do que elaborar e desenvolver 
determinado processo de pesquisa, faz-
se relevante e notadamente necessária a 
publicização dos dados de pesquisa, não 
apenas como contrapartida à sociedade por 
ter figurado como sujeito, mas pela finalidade 
de capilarizar o aprendizado, reproduzindo o 
conhecimento e contribuindo para o avanço 
técnico-científico desta área profissional. Com 
efeito, embora não seja possível confirmar a 
priori tal informação, sugere-se, a partir da 
observação das práticas cotidianas, no caso 
do Serviço Social, uma determinada tendência 
à centralidade da publicação de pesquisas 
sociais oriundas de trabalhos demandados 
por disciplinas cursadas por assistentes 
sociais em pós-graduações do tipo Stricto 
Sensu, não apenas para o cumprimento de 
exigências programáticas destes cursos, mas 
pela viabilidade do encaminhamento de 
publicações, dadas as requisições institucionais 
pelo “produtivismo acadêmico”.  Este 
apontamento não é realizado, no entanto, de 
forma a exprobar aqueles que se utilizam da 
oportunidade de publicar em razão de uma 
necessidade objetiva de fazê-lo, mas como 
observação de um processo que dificilmente 
surge do ímpeto de produzir conhecimento a 
partir da práxis nela mesma, ou seja, do desejo 
e/ou [sic] necessidade de se refletir o exercício 
profissional e dele, produzir conhecimento. 

A pesquisa e sua publicação representam variável importante 
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na produção de novos conhecimentos, seja de natureza teórica 
e ou prática. Os estudos objeto de nossa pesquisa, voltadas para 
a contribuição de aspectos práticos ao exercício profissional do 
Assistente Social, evidenciam lacunas que devem ser superadas por 
estes profissionais de modo a assegurar a construção de evidências 
seguras e confiáveis. 

Este processo, ao mesmo tempo em que permitirá o avanço 
técnico-científico, atuará no sentido a contribuir na visibilidade e 
relevância do Assistente Social, em especial, no âmbito nacional do 
cuidado ao paciente, visto ser este profissional, membro integrante 
de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, em sintonia à 
concepção de que o processo envolvendo a saúde, a doença e o 
adoecer ultrapassam aspectos de natureza biológica, abrangendo 
esferas de cunho social, cultural e político, tanto do indivíduo quando 
de sua família (CENTENARO, 2010). Do contrário, tende-se a perpetuar 
a imagem do Assistente Social como sendo aquele profissional única 
e exclusivamente responsável por conceder, manter ou cancelar um 
determinado benefício de cunho assistencialista (SANTOS; NORONHA, 
2010). 

CONSIDERAÇÕES

A literatura nacional aparenta não apresentar estudos voltados 
para a mensuração objetiva do impacto das intervenções do Assistente 
Social na saúde do paciente assistido em ambiente hospitalar e os 
estudos existentes apresentam baixa qualidade metodológica e 
produzem evidências conflitantes e não estatisticamente significativas. 
A relevância deste profissional no contexto do cuidado encontra-se 
em processo de discussão, de modo que futuras pesquisas neste 
sentido deverão estar voltadas ao cumprimento destas fragilidades. 
Neste sentido, recomendamos não apenas estudos voltados para esta 
finalidade (identificação do impacto das intervenções) no país, mas 
também que estes estudos sejam conduzidos em contexto de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar a fim de potencializar saberes, 
minimizar esforços e assegurar a produção de conhecimento relevante 
para as áreas envolvidas e, sobretudo, respeitando as singularidades 
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e necessidades físicas, emocionais, psíquicas, financeiras, culturais e 
familiares dos pacientes assistidos.  
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CAPÍTULO 2
TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM INFANTIL 

Michele de Cássia Sabino Moreira
Roberto Remígio Florêncio 

RESUMO
Revisão bibliográfica com o objetivo de investigar as contribuições 
da teoria sócio-histórica para o desenvolvimento da linguagem 
na criança. Com abordagem qualitativa, por meio da pesquisa 
bibliográfica, o trabalho de pesquisa procurou se basear nas teorias 
de Vygostky e em estudos desenvolvidos a partir delas. Foi possível 
identificar que o desenvolvimento da linguagem na criança sofre 
influências do ambiente em que está inserida. Vygotsky afirma que, 
mediada pela interação com outros indivíduos em determinado 
ambiente histórico-sócio-cultural, a criança se torna capaz de 
desenvolver-se em sua capacidade linguística, em qualidade e 
quantidade, impulsionando posteriormente os avanços em seu 
desenvolvimento de pensamento, consequentemente em sua 
percepção, atenção e memória.
Palavras-chave: Desenvolvimento Linguístico; Vygotsky; Ambiente 
Sociocultural

INTRODUÇÃO 
 
 O estudo do desenvolvimento da linguagem na primeira 
infância, aliada às influências que o ambiente social exerce 
sobre ela, é de fundamental importância seu entendimento para 
profissionais educacionais que estão junto a essas crianças, e para 
aqueles que tenham interesse em mergulhar neste mundo de 
descobertas e aprendizado da infância, sejam pais ou outros que se 
identifiquem com esses estudos ou nichos de mercado e pesquisa 
científica.

Para que essa discussão fluísse, colocou-se como indagação 
nesta pesquisa, o seguinte questionamento: Sob a perspectiva 
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sócio-histórica de Vygotsky, como se dá a influência dos ambientes 
no desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos da criança? 
Por acreditar que a questão possa nos ajudar a entender como é 
construído esse desenvolvimento da fala na criança, quais etapas 
ela vivencia para esse alcance e quais seriam os elementos que 
potencializam esse desenvolvimento.

Assim, pensou-se como objetivo geral dessa pesquisa, 
investigar as contribuições da teoria sócio-histórica de Vygotsky para 
a aquisição da linguagem nos primeiros anos do desenvolvimento 
infantil. E, como objetivos específicos, torna-se imprescindível 
descrever sua importância nesta teoria, identificar quais as 
influências que os contextos sociais que as crianças estão inseridas 
desempenham no desenvolvimento da sua linguagem e, ainda, 
entender como esse desenvolvimento se inter-relaciona com outros 
desenvolvimentos nos primeiros anos da criança.

O contato com a teoria vygotskiana por meio dos livros, 
bases desta discussão principalmente o livro “A construção do 
Pensamento e da Linguagem1”, possibilitou entender o processo de 
desenvolvimento da linguagem na criança como um processo que 
se desenvolve mediada por sistemas simbólicos representantes da 
realidade, sob influência dos ambientes. Sendo, assim é por meio 
dos signos, da palavra, dos instrumentos, que ocorre o contato 
com a cultura. 

O surgimento da linguagem, caracterizada pelo momento 
em que a criança começa a nomear os objetos, e estabelecer 
relações e associações, depende inicialmente da qualidade das 
interações estabelecidas com os adultos que a cercam.  Desta 
forma, a linguagem é o principal mediador na formação e no 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Ela (a linguagem) constitui um sistema 
simbólico, elaborado no curso da história 
social do homem, que organiza os signos 
em estruturas complexas permitindo, por 

1.  A edição que apresenta a tradução do texto Integral do russo para o português, 
publicada pela Editora Martins Fontes no ano 2001.
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exemplo, nomear objetos, destacar suas 
qualidades e estabelecer relações entre os 
próprios objetos (LUCCI, 2006, p. 09).

Assim, nos estudos vygotskianos, o autor nos atualiza que 
a linguagem materializa e constitui as significações construídas no 
processo social e histórico. Quando os indivíduos a interiorizam, 
passam a ter acesso a estas significações que, por sua vez, servirão 
de base para que possam significar suas experiências, e serão 
estas significações resultantes que constituirão suas consciências, 
mediando, desse modo, suas formas de sentir, pensar e agir.
 Para esse estudo o método utilizado foi baseado na 
abordagem qualitativa por meio da pesquisa de revisão bibliográfica 
sobre as temáticas que envolvem a linguagem e o seu processo de 
aquisição/construção na primeira infância, tomando-se como base 
a teoria sócio-histórica do psicólogo russo Lev Vygosty2.

LINGUAGEM NA TEORIA SÓCIO-HISTÓRICA DE VYGOTSKY

Para Vygotsky (1993), a linguagem tem como sua principal 
função estabelecer o contato social, tanto nas crianças quanto nos 
adultos. Mediante isso, o autor  declara que no desenvolvimento da 
criança ela apenas nasce com as funções cognitivas elementares, 
que num movimento de contato com a cultura ampliam para as 
funções complexas, mediadas pelos sujeitos que colaboram na 
formação dos significados, valores sociais e históricos (VYGOTSKY, 
1991, citado por FERRARI, 2014, p. 27).
   Esse contato social é estabelecido e manifestado por meio 
do comportamento emocional, começando pelos choros, tão logo, 

2.  Lev Semyonovich Vygosty, psicólogo nascido na Rússia (União Soviética, na época) em 
1896, é um dos mais importantes teóricos mundiais sobre o processo de aprendizagem, 
aquisição da linguagem e diversas teorias ligada à educação. Vygotsky, cujo sobrenome 
foi transliterado também como Vigotski e Vigotsky, teve sua obra reconhecida apenas 
após sua morte prematura em 1934, vitimado pela tuberculose. Fundador da escola 
soviética de psicologia histórico-cultural e considerado em todo o mundo o pai da 
pedagogia moderna, teve sua principal obra (Pensamento e Linguagem) lançada apenas 
na década de 1950. 



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

36

   |     (ORGS.)

vem os gritos e balbucios, até as primeiras palavras caracterizando 
assim essa etapa como estágios pré-intelectuais (VYGOTSKY, 2001). 
Essa forma de contato social desde os primeiros meses de vida são 
o que auxilia no desenvolvimento da fala posterior. 

a descoberta mais importante sobre o 
desenvolvimento do pensamento e da fala na 
criança e a de que, num certo momento, mais 
ou menos aos dois anos de idade, as curvas da 
evolução do pensamento e da fala, até então 
separadas, cruzam-se e coincidem para iniciar 
uma nova forma de comportamento muito 
característica do homem (2001, p. 130).

  
 A mudança que ocorre na criança neste momento é 
denominada pelo autor como “a fala se torna intelectual, e o 
pensamento individualizado”, essa mudança  caracterizada por dois 
momentos “a criança que sofreu essa mudança começa a ampliar 
ativamente o seu vocabulário” tendo agora atitude de perguntar 
sobre como cada coisa nova chama”, e consequentemente, seu 
vocabulário se amplia rapidamente( VYGOTSKY, 2001).
 Uma nova transformação acontece no desenvolvimento 
da fala da criança, antes dessa etapa das perguntas, “a criança 
também assimila determinadas palavras, que para ela são estímulos 
condicionados ou substitutos de alguns objetos, pessoas, ações 
estados e desejos”, neste período o conhecimento das palavras 
é o que aprende apenas com outras pessoas. Mas um novo salto 
acontece, a partir do momento em que a criança passa a ver o novo 
objeto, e desenvolve a pergunta de “como isso se chama?”. Agora 
a própria criança tem necessidade da palavra, e de forma ativa 
busca assimilar o “signo pertencente ao objeto, signo esse que lhe 
serve para nomear e comunicar”. Esta etapa foi caracterizada como 
o “primeiro estágio do desenvolvimento da fala infantil, agora há 
um “sentido psicológico, afetivo-volitivo”, sendo a partir” desse 
momento, a fala entra na fase intelectual do seu desenvolvimento. 
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É como se a criança descobrisse a função “simbólica da linguagem” 
(VYGOTSKY, 2001).

Um outro processo acontece no desenvolvimento da fala 
infantil, um processo de linguagem interior para o desenvolvimento 
do pensamento, e o autor traz essa discussão como linguagem 
egocêntrica, que seria por assim dizer o “diálogo” interno da criança, 
ou seja, é a função expressiva e de descarga, interna de pensamento 
que vai assumir a função de operação de planejamento, de solução 
de tarefas que surgem no comportamento. Assim podemos 
entender nas próprias palavras de Vygotsky:

a linguagem se toma psicologicamente interior 
antes de tornar-se fisiologicamente interior. A 
linguagem egocêntrica e uma linguagem interior 
por sua função, e uma linguagem para si, que 
se encontra no caminho de sua interiorização, 
uma linguagem já metade ininteligível aos 
circundantes, uma linguagem que já se 
enraizou fundo no comportamento da criança 
e ao mesmo tempo ainda e fisiologicamente 
externa, e não revela a mínima tendência a 
transformar-se em sussurro ou em qualquer 
outra linguagem semi-surda (2001, p. 64).

 
 Em outras palavras, Vygotsky (1998), citado por Miranda 
(2012, p. 04) diz que a fala egocêntrica pode ser entendida através da 
“função primordial da fala, que é o contato social e a comunicação”, 
e essa função permite a ocorrência do processo de transferência 
“dos modos sociais e cooperativos e de conduta” para a esfera 
de ordem das funções psíquicas superiores e pessoais. Passado 
esse processo no desenvolvimento da fala da criança em “que se 
caracterizam por signos exteriores, operações externas que são 
usadas como auxiliares na solução de problemas internos” (idem, 
ibidem), passamos para o próximo estágio de desenvolvimento 
denominado de crescimento para dentro, nesta etapa:
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as operações externas se interiorizam e passam 
por uma profunda mudança. A criança começa 
a contar mentalmente, a usar a “memória 
lógica”, isto é, a operar com relações interiores 
em forma de signos interiores. No campo da 
fala, a isto corresponde a linguagem interior 
ou silenciosa. O que mais chama a atenção 
neste sentido e o fato de existir uma interação 
constante entre as operações externas e 
internas, uma se transformando na outra sem 
esforços e com frequência e vice-versa  (p. 138).

Assim, em síntese e para melhor compreensão, podemos 
resumir os estágios de desenvolvimento da fala infantil em quatro 
estágios, segundo Vygotsky (1993): 

1) estágio natural ou primitivo: que se refere à fala pré-intelectual 
e ao pensamento pré-verbal; 

2) estágio da psicologia ingênua: aqui ocorre “a experiência 
que a criança tem das propriedades físicas do seu próprio corpo 
e dos objetos que a cercam e aplicação desta experiência ao 
uso dos instrumentos”, considerada o primeiro “exercício da 
inteligência prática infantil” (VYGOTSKY, 1993, p. 50), além de ter 
o desenvolvimento linguístico bem desenvolvido. Nesta etapa 
também, acontece à utilização correta das formas e estruturas 
gramaticais, e, além disso, pode falar com proposições subordinadas, 
como exemplo: como, porque, se, quando e mas, mesmo antes de 
obter o domínio das relações causais, condicionais ou temporais. 
Ocorre um domínio da linguagem antes de dominar a sintaxe do 
pensamento (VYGOTSKY, 1993).

3) estágio da fala egocêntrica: nesta fase ela usa “sinais externos 
por operações externas que são utilizadas como auxiliares para 
a solução dos problemas internos” (VYGOTSKY, 1993, p. 50). 
E no desenvolvimento da fala recorre ao discurso egocêntrico 
(VYGOTSKY, 1993).
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4) estágio do crescimento interior: neste estágio, “as operações 
externas interiorizam-se e sofrem uma profunda transformação 
durante esse processo”. (VYGOTSKY, 1993, p. 50). No desenvolvimento 
da fala é o último estágio do discurso interior, silencioso, ou seja, o 
discurso interior se iguala ao discurso externo, que será transmitido 
através da fala (VYGOTSKY, 1993).

(...) os estudos desses estágios permitiram 
concluir que na medida em que as crianças 
se desenvolvem, dirigindo sua fala para 
comunicações específicas com os outros 
como, por exemplo, pedir comida ou 
brinquedo, elas começam a dirigir a fala 
para si mesmas, levando à internalização de 
palavras e à constituição da fala interior. Esta, 
por sua vez, envolve pensamentos verbais 
norteadores do comportamento e da cognição, 
processo fundamental no desenvolvimento 
e funcionamento psicológico humano, na 
construção do conhecimento (VYGOTSKY, 1998 
citado por MIRANDA, 2012, p. 04).

 
 No curso desse desenvolvimento, é possível entender que 
existe uma série de fatores que podem influenciar a formação do 
desenvolvimento da linguagem na criança, seus aspectos interiores 
e aqueles desenvolvidos pela relação exterior, então, percebemos 
como os contextos aos quais a criança está inserida influenciam 
neste desenvolvimento.

Desta maneira, a relação exterior materializada pelas 
instituições de Educação infantil, como creches e pré-escolas no 
Brasil, é direcionada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
documento mais recente dentre outros documentos discutidos 
desde a Constituição de 1988.  Esses documentos expõem o que 
precisa ser considerado como função sociopolítica e pedagógica das 
instituições de educação infantil, apresentando eixos que refletem 
grande parte das discussões na área e preconizam orientações 
sobre o que se deseja no trabalho com as crianças, e a teoria sócio-
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histórica de Vygotsky se faz presente dentro destes documentos, 
pois muitos desses eixos consideram as relações da criança com 
o outro para o desenvolvimento de sua aprendizagem (MALETTA, 
et al., 2008).

A Base Nacional Comum Curricular apresenta os Direitos e 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento como orientação 
para a elaboração dos currículos para as diferentes etapas de 
escolarização, dentre elas a Educação Infantil (BNCC, 2018). 
No que refere-se aos eixos estruturantes da Educação Infantil, 
devem ocorrer através das interações e brincadeiras,  focando em 
“experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-
se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com 
seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização” (BNCC, 2018, p. 25).

Para tanto, a BNCC estabelece cinco campos de experiências: 
1- O eu, o outros e o nós; 2- Corpo, gestos e movimentos; 3- 
Traços, sons, cores e formas; 4-Oralidade e escrita; 5- Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. Desta forma 
o desenvolvimento destes eixos trabalhados de forma lúdica, e 
mediados pela relação com o outro tem grandes possibilidades de 
auxiliar o desenvolvimento da linguagem nas crianças, pois o brincar 
possibilita que a criança crie, se comunique imagine e expresse suas 
manifestações e desejos.

Vygotsky (1993, citado por SCHERMACK, 2011) destaca que 
a função principal da linguagem é a comunicação, intercâmbio 
social, “é para se comunicar com os outros que o homem cria e 
utiliza seus sistemas de linguagem”. E, ainda de acordo com ele 
é a necessidade gerada pela comunicação que vai impulsionar o 
desenvolvimento da linguagem infantil, já quando bebê fica visível 
essa busca comunicação, no início da sua aprendizagem de fala 
(OLIVEIRA, 1997, citado por SCHERMACK, 2011). O que torna esse 
processo viável é o que bem destaca a teoria sócio-histórica

(...) é a dinâmica da sociedade e da cultura 
que interferem ativamente no curso do 
desenvolvimento do sujeito, transformando 
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tanto sua relação com a realidade como sua 
consciência sobre ela (KRAMER et. al., citado 
por FERRARI, 2014, p. 27).

E para que isso ocorra, há uma mudança nas estruturas do 
pensamento dos sujeitos, que vai se alterando ao longo de seu 
percurso, a partir dos elementos da cultura que ocasionam meios 
que se integram às subjetividades de cada ser (VYGOTSKY, 1991).

Na questão do desenvolvimento da linguagem na criança, 
quando ocorre o desenvolvimento dos conceitos infantis, esse 
foi mediado pelo intercâmbio verbal com os adultos, onde 
neste movimento acontece uma transição entre o pensamento 
por complexos e o pensamento por conceitos, na qual passa 
despercebida à criança, onde os falsos conceitos passam já 
a coincidir no seu conteúdo com os conceitos dos adultos. 
Ocorrendo que a criança passa a operar com conceitos, e praticar 
“o pensamento conceitual, mesmo sem perceber ou mesmo ter 
consciência que está operando estas situações” (VYGOTSKY, 1993, 
p. 71).

Assim, esse mesmo autor nos coloca que é na relação com 
o outro que o indivíduo se constrói, ou seja, é um ser social, e é 
essa experiência de vivência diária mediada pela linguagem com 
este outro, que faz com que ele se aproprie das formas superiores 
de pensamento e comportamentos nesta relação com o mundo 
exterior, se tornando “homem” a partir deste contato social 
(VYGOTSKY, 1991).

Através da interação de diálogo com o outro indivíduo, a 
criança é capaz de desenvolver seu processo de desenvolvimento da 
língua. Mas, sobretudo, é necessário considerar a particularidade 
das subjetividades individuais que segundo Oliveira (1992, citado 
por FERRARI, 2014, p. 27)

é a forma como os conteúdos culturais 
são combinados e processados no interior 
de cada um de nós. Da mesma forma, o 
desenvolvimento mental ocorre de maneira 
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única em cada pessoa, a partir de como o 
mundo é experienciado, e “a cultura se torna 
parte da natureza humana, num processo 
histórico, que ao longo do desenvolvimento 
da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem. 

Desta maneira, há de considerar o desenvolvimento cultural 
que possui uma influência típica, não podendo ser comparado 
a nenhum outro tipo de desenvolvimento, “já que se produz 
simultaneamente e conjuntamente com o processo de maturação 
orgânica e posto que seu portador é o organismo infantil em 
transformação em vias de crescimento e maturação”. E, sobretudo, 
é no desenvolvimento linguagem na criança, que se pode se ver 
tão bem esse encontro do desenvolvimento natural e o cultural 
(VYGOTSKY, 1995, citado por RICCI & MESQUITA, 2014).

No que refere ao desenvolvimento da fala na criança, 
esse primeiro movimento cultural, essa socialização cultural 
ocorre nos primeiros contatos entre os pais com a criança. Na 
literatura os autores, denominam esse processo como o “input” 
linguístico, considerado as experiências linguísticas que a criança 
recebe do seu meio. Esses estudos também demonstraram que 
a participação do adulto como interlocutor linguístico é capaz 
de exercer a ação de demonstrar as intenções comunicativas da 
criança, na qual buscam aproximar o nível linguístico desse ao seu 
(BORGES & SALOMÃO, 2003).
 Os primeiros olhares, expressões faciais, e gestos já são 
consideradas intenções comunicativas do bebê logo vêm as 
vocalizações expressa por eles, com isso o adulto, estabelece o 
canal de comunicação com ela a partir dessas manifestações. Um 
destaque nestas pesquisas foi feito na a relação estabelecida mãe e 
filho, onde esse primeiro desenvolvimento começa a ser formado, 
onde a criança tem esse contato materno inicial, que representa a 
primeira fonte de cuidado e atenção.

Essa fala entre mãe-criança ou cuidador-criança, é 
denominada de “morthese”, busca estabelecer a comunicação, 
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onde a mãe busca relacionar sua complexidade de fala ao nível 
linguístico da criança, pois se preocupa mais com o nível de 
compreensão linguística dela do que com o nível de produção 
(BORGES; SALOMÃO, 2003). Sobretudo através dessa fala a criança 
organiza e utiliza a informação linguística de acordo com sua 
disposição, idade e capacidade linguística, tendo a capacidade 
de fazer diferentes usos da linguagem que recebe, em diferentes 
momentos de seu desenvolvimento. Deste modo, uma das 
primeiras etapas que acontece é a criança aprender o vocabulário 
básico, sendo demonstrado em estudos que a qualidade e 
quantidade da fala dispostas a criança têm um maior efeito positivo 
em desenvolvimento no nível semântico e sintático. Assim, é de 
grande relevância considerar esse primeiro processo de socialização 
interna estabelecida da relação familiar no desenvolvimento da 
fala da criança. 

Segundo Borges e Salomão (2003), essa primeira socialização 
que acontece com os pais, na maior parte das vezes, ocorre de 
maneira implícita através de interações verbais, e sutilmente 
têm marcações de papéis e de status. É através dessa linguagem 
que a criança tem a oportunidade de acessar valores, crenças e 
regras que estão presentes nestes contextos, e assim formando-se 
culturalmente.

Assim, uma nova configuração acontece quando outros 
sujeitos sociais começam a fazer parte da vida da criança, essa 
relação estabelecida com os adultos, ocasiona um desenvolvimento 
das habilidades linguística, numa relação recíproca e bidirecional. 
Vygotsky nos ajuda a compreender este avanço através dos 
conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e Zona 
de Desenvolvimento Real (ZDR).  A ZDP é a é a distância entre 
o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela 
capacidade de resolver problemas independentemente, e o 
nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade 
de solucionar problemas com ajuda de um parceiro mais 
experiente e a possibilidade real de aprendizagem. Desta forma, 
no desenvolvimento linguístico o sujeito social, seja pais, colegas, 
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professores desempenham esse papel, que detêm um nível mais 
elevado de conhecimento, faz com que a criança desenvolva ainda 
mais seu nível linguístico potencial.

É nesta zona de desenvolvimento proximal que o 
desenvolvimento da linguagem vai ocorrer, a função desta relação 
mediada por essa ação do sujeito que a criança estabelece contato 
com os contextos sociais e os meios que irão proporcionar o 
desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NA PRIMEIRA INFÂNCIA

 A linguagem tem um papel fundamental, visto que é por 
meio dela que a comunicação ocorre, e também como sua segunda 
função de tornar o pensamento generalizante. Desta forma, a 
linguagem além de possibilitar a comunicação entre os sujeitos, ela 
simplifica e generaliza a experiência criando categorias conceituais, 
capazes de facilitar o processo de abstração e generalização, ou 
seja, o pensamento generalizante que ordena o real agrupa-os em 
conjuntos, que possuam as mesmas características gerais.

Como o ser humano só é capaz de construir sua história 
unicamente em conjunto com outros sujeitos do seu grupo social, 
dentro da relação que ele estabelece com este outro, na teoria 
sócio-histórica tem elementos que impulsionam essa construção 
do indivíduo com seu meio social. Faz necessário, compreender 
alguns conceitos mediadores dentro desta teoria, que participam 
desse processo de aquisição da linguagem e de construção de 
conhecimento, sendo eles conceito de mediação, signo significado 
e palavra.

No que tange o conceito de mediação essa consiste num 
“processo de intervenção de um elemento intermediário numa 
relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada 
por esse elemento”, e ainda esse processo que vai constituir os 
processos mentais superiores, segundo Oliveira (1997, citado 
por  FERRARI, 2014, p. 30). Então, o que podemos inferir é que 
a relação entre o sujeito e o meio social, é sempre mediada por 
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produtos culturais humanos, como o instrumento e o signo, e pelo 
outro indivíduo. O instrumento é um elemento mediador entre o 
indivíduo e o mundo, ou seja, é um instrumento externo conduzido 
pela própria natureza, onde o sujeito tem a capacidade de criar 
seus próprios instrumentos, adequar os existentes e, sobretudo, 
transmitir sua função no seu grupo social (FLORÊNCIO, 2018).

No que se refere ao signo, de acordo com (Oliveira 2010 
citado por SILVA 2012, p. 105), “os signos podem ser definidos 
como elementos que representam outros objetos, eventos ou 
situações”, constitui um signo: a palavra, desenhos, os símbolos. 
Nas palavras de Vygotsky, são “instrumentos psicológicos diferindo 
dos instrumentos externos ou ferramentas na medida em que são 
orientados para ações psicológicas em relação aos outros ou ao 
próprio indivíduo” (idem, ibidem).  Assim, é o signo, que auxilia 
nossa mente a tornar-se mais sofisticada, possibilitando um 
comportamento mais controlado. Desta forma, o que acontece no 
desenvolvimento da criança é um processo “mediação simbólica, os 
signos ficam entre os sujeitos e os objetos do mundo, funcionando 
como representação social dos objetos e mediando a relação 
do homem com o mundo e com outros homens”. E assim, nesta 
mediação simbólica que vai ocorrer as funções mentais superiores, 
e, portanto, a concretude da aprendizagem. E nesse movimento 
são “os signos auxiliam os processos psicológicos organizando-os, 
também oferecem suporte concreto para a ação do homem no 
mundo” (OLIVEIRA, 1993, citado por FERRARI, 2014, p. 31). 

Na origem da formação do conceito o “signo é a palavra, 
que a princípio desempenha o papel de meio de formação de um 
conceito, transformando-se mais tarde em símbolo” (VYGOTSKY, 
1993, p. 59). Por meio desta fala, o autor explicita a necessidade 
de entender os processos que a criança passa para se chegar 
a determinada formação de conceito, que são construídas 
reconstruídas à medida que se envolve com seu meio sociocultural. 
Vale salientar que os estudos de Vygotsky consideram que o 
desenvolvimento da fala na criança ocorre com movimentos 
internos e externos. Esse processo de interiorização das funções 
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psicológicas superiores, histórica e cultural, quando externadas 
através da fala, irão influenciar o aumento da capacidade de 
desenvolvimento da percepção, atenção, memória e avanço nas 
manifestações da emoção. Este processo ocorre anteriormente, 
porém com o desenvolvimento cognitivo estes são potencializados 
(VYGOTSKY, 1993).

Portanto, podemos dizer que a linguagem forma um 
“sistema de mediação simbólica, que funciona como um sistema 
de instrumento de comunicação, planejamento e autorregulação” 
(LUCI, 2006, p. 09). E, sobretudo, é na função comunicativa, que 
acontece a apropriação do mundo externo pela criança, já que é na 
comunicação que vai ocorrer à interação, bem como negociações 
e reinterpretações dos conceitos e significados dando um salto no 
desenvolvimento cognitivo da criança. Segundo Luci (2006, p. 09), 
Vygotsky afirma que: 

a linguagem materializa e constitui as 
significações construídas no processo social e 
histórico. Quando os indivíduos a interiorizam, 
passam a ter acesso a estas significações que, 
por sua vez, servirão de base para que possam 
significar suas experiências, e serão estas 
significações resultantes que constituirão suas 
consciências, mediando, desse modo, suas 
formas de sentir, pensar e agir.

A teoria vygotskyana considera então, que o significado da 
palavra só passa a ter sentido quando o pensamento se vincula a 
fala, e torna-se um acontecimento linguístico à medida que se liga 
ao pensamento. Ou seja, a união do pensamento e da linguagem, 
propicia o pensamento verbal ou podemos chamar da “fala 
significante” (LUCI, 2006). Portanto, o significado exerce o papel 
de fazer a mediação simbólica entre a criança e o mundo real, 
assim o significado, está relacionado ao nível de compreensão da 
palavra socialmente compartilhado. Desta forma a transformação 
dos significados relaciona-se ao significado propriamente dito e 
ao sentido.
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  No desenvolvimento da fala na criança, esse sentido de 
significados é individual, pois ele é influenciado a partir das relações 
entre os contextos do uso da palavra e as vivências afetivas a 
qual a criança faz parte. Nesse momento que a inserção cultural 
influencia o desenvolvimento da linguagem, pois é a interação 
com sujeitos mais maduros da cultura, ou seja, que já tem uma 
tecnologia linguística mais estruturada e mais profundamente 
desenvolvida (FLORÊNCIO, 2018), que vai propiciar que a criança 
tenha um salto qualitativo para o pensamento verbal. Segundo 
a perspectiva vygotskiana, a formação do pensamento verbal e 
a formação dos conceitos não ocorrem de forma mecânica, nem 
instantaneamente requer um longo processo, onde “o conceito vai 
sendo transformado nas diversas situações em que é utilizado e, 
também, transforma quem o utiliza, ao possibilitar o alargamento 
das experiências vividas pela capacidade de nomear, evocar, 
generalizar e orientar o pensamento (VASCONCELLOS, 2001; TUNES, 
1995 citado por AQUINO, 2015, p. 03). 

Assim, temos que destacar que nesta teoria o pensamento 
verbal, não é constituído de uma forma natural de comportamento, 
e muito menos inato, mas é influenciado pelo processo histórico-
cultural que apresenta propriedades e leis específicas, diferente das 
formas naturais do pensamento e do discurso (VYGOTSKY, 1993). 
Ou seja, “a natureza do próprio desenvolvimento transforma-se, 
do biológico no sócio-histórico” (idem, ibidem). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o nascimento, a criança adentra no seu meio familiar 
social e a partir disso, começa a ser mediado pelas relações 
primeiras maternas, em sua grande maioria, e pelo responsável que 
a cerca, estas relações desenvolvidas já caracterizam os primeiros 
desenvolvimentos do bebê. Desta forma com este estudo foi 
possível identificar na teoria que a fala materna, é conhecida como 
motherese, que é a fala da mãe dirigida ao bebê, uma maneira 
particular de fala da mãe com o bebê, e essa fala apresenta 
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características, como exemplo: entonação de vozes especiais. 
Assim, essa primeira troca de contato, vai propiciar no bebê os 
primeiros sinais de desenvolvimento linguístico através das trocas 
sonoras com sua mãe/ou quem faz esse papel de cuidador inicial. 
Esse movimento permitiu revelar as fases do desenvolvimento, já 
tem sua marca na função social, onde as primeiras manifestações 
de balbucio, choros já cumpre sua função de comunicar-se com 
o adulto, conhecida como a fase pré-intelectual. Passado esse 
primeiro momento e evoluindo num processo dinâmico de relação 
de interação com o outro, a criança avança por volta dos 2 anos 
de idade para a próxima fase pré-linguística, nesse momento há 
o encontro da linguagem com o pensamento, onde o processo 
que caminha junto configura por estabelecer a continuidade do 
desenvolvimento cognitivo, mediado pela interação social.

Assim, um salto no desenvolvimento da criança ocorre com 
aquisição da linguagem, pela qualidade das funções superiores 
que ela proporciona, quando ela começa a servir de instrumento 
psicológico para a regulação do comportamento, a percepção muda 
de forma radical, novas memórias são formadas e novos processos 
de pensamento são criados. Após essa discussão, pode-se concluir 
que o desenvolvimento da fala da criança depende da quantidade 
e qualidade da interação ambiente que está inserida, que as 
mediações que ela possa estar submetida terá influência direta 
no seu desenvolvimento linguístico, visto pela essa perspectiva do 
estudo sócio-histórico.
 A realização deste estudo permitiu constatar que toda base 
da teoria sócio-histórica discutida por Vygotsky está baseada na 
dimensão constituída pelas relações sociais em que o sujeito se 
insere, estabelecendo que toda construção de desenvolvimento 
do ser humano é social. Portanto os ambientes sociais influenciam 
o desenvolvimento infantil, sobretudo no desenvolvimento da 
linguagem, que sofre as influências do meio social/histórico da 
qual está criança está inserida. Esse tema tem diferentes discussões 
dentro do arcabouço teórico, sobretudo de sua importância para 
entender diferentes desdobramentos da aprendizagem, mediada 
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pela linguagem, e pelos sujeitos ou agentes que o fazem nessa 
interação ao longo do percurso do desenvolvimento infantil, pela 
inserção da criança na escola e dos outros espaços de construção, que 
amplia e possibilita sua função comunicativa, consequentemente 
o seu maior desenvolvimento. E as políticas públicas educacionais 
brasileiras, estão atentas à questão dessas influências vividas pelas 
crianças nas instituições de desenvolvimento infantil, criando 
documentos que orientam a criação das propostas curriculares 
escolares, como no caso do documento mais atual Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), objetivando tornar comum diferentes 
conhecimentos para assegurar a formação básica das crianças, 
isso é um avanço no nosso processo educacional. De certo modo, 
esses documentos são um importante instrumento para garantia 
de direitos de aprendizagens iguais, independente se o ensino é 
público ou particular e de qual local ele esteja no país. Mas há de se 
considerar que essas políticas devem se efetuar concomitantes, com 
previsão de outras igualdades de condição para que elas ocorram 
de fato, pois contextos e realidades influenciam esse processo do 
desenvolvimento da criança.

Conseguir relacionar a teoria de Vygotsky com o 
desenvolvimento infantil e com os processos educacionais é de 
grande relevância para (re)conhecimento das práticas educativas, 
principalmente por identificar sua teoria materializada em 
políticas públicas reais, como no caso da BNCC, muito significativa 
para a construção do conhecimento para além de vias teóricas, 
mas colocadas em prática no curso do desenvolvimento infantil. 
Pudemos constatar que existe uma diferença da teoria sócio-
histórica de Vygotsky para outras teorias que fazem a discussão 
do desenvolvimento da linguagem infantil, que acreditam que 
o desenvolvimento da fala acontece por ser um sistema inato 
hereditário, no caso, a teoria inatista. Há também a teoria que 
acredita que o desenvolvimento ocorre através do estímulo-
resposta, chamada teoria empirista, e ainda a teoria cognitivista 
de Piaget, que acredita que fatores biológicos e desenvolvimento 
de estágios são fatores condicionantes para o desenvolvimento 
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da linguagem. Na teoria de Vygotsky, é a relação social-cultural-
histórica da criança que vai prover e promover o desenvolvimento 
e a aprendizagem da fala, fazendo com que esta seja produtora de 
seu próprio conhecimento. Por fim, estudar o desenvolvimento 
da linguagem infantil faz-se necessário, especialmente, para 
prover constantes reflexões sobre a influência que as famílias 
têm na participação desse processo de interação com a criança. 
E, como educadores ou pesquisadores da área, a importância de 
saber como ocorre o desenvolvimento e perceber, no curso de 
sua atuação prática com seus alunos, o que a criança de fato já 
traz e que o é necessário no meio educacional potencializar para 
estabelecer a relação com esse meio social que é o caminho para 
o desenvolvimento linguístico. 

Como se esperava, nem todas as respostas são encontradas 
ou possíveis, especialmente, ao se tratar do desenvolvimento 
infantil. No entanto, os objetivos são alcançados ao se perceber que 
a pesquisa traz reflexões sobre o desenvolvimento da linguagem 
e as influências e interações que o aprendente recebe/oferece 
no percurso do desenvolvimento da fala, com a certeza de que 
a importância das teorias de Vygotsky são, até os dias de hoje, 
influenciadores dos estudos sobre a aquisição da linguagem.
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CAPÍTULO 3
A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA REGULAR

Walter Oliveira de Carvalho 
Itaçuci Pereira de Oliveira Carvalho

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo compreender o processo de 
inclusão de crianças com deficiência nas escolas de ensino regular, 
verificando de que forma a Legislação Brasileira tem auxiliado nesse 
processo. A Sociedade tem um papel fundamental na percepção 
dessas pessoas como cidadãos, para que elas sintam-se incluídas 
nesse meio e tenham consciência de seus direitos e que eles sejam 
aplicados de forma efetiva. Diante disso, as pesquisas deste artigo 
mostram como Leis e Decretos cooperaram com o fortalecimento 
das ações sociais voltadas para educação inclusiva nas escolas 
regulares, criam novas perspectivas no acesso e permanência da 
pessoa com deficiência no âmbito escolar, assegurando condições 
para uma educação de qualidade para todos. Mas também 
apresenta os desafios que ainda precisam ser enfrentados para a 
efetivação plena desse processo.
Palavras-Chave: Educação inclusiva. Pessoa com deficiência. Ensino 
regular

 
INTRODUÇÃO

 
 O presente trabalho visa estudar a inclusão de alunos 
com deficiência no sistema regular de ensino, com o propósito de 
ponderar sobre a trajetória da educação inclusiva, as evoluções da 
garantia dos direitos destes cidadãos e as diversas reformulações 
ocorridas na legislação a fim de atingir o objetivo da educação para 
todos. Para entender essa trajetória, é preciso verificar a legislação 
vigente sobre inclusão escolar, os avanços ocorridos nesse campo, 
quais os tipos de políticas vêm sendo adotadas pelo Poder Público 
na implantação e aprimoramento deste sistema de ensino, o que já 
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vem sendo realizado nas escolas públicas do Brasil, dentre outros 
aspectos relevantes.

A concepção de inclusão está alicerçada na ideia de educação 
para todos, dessa forma, ao projetar novas práticas inclusivas para 
os alunos com deficiência, buscando maneiras de explorar suas 
potencialidades, é notório que estas novas estratégias, também 
serviram como novas práticas de ensino aos demais alunos, 
especialmente àqueles com dificuldades de aprendizagem 
independente de terem deficiência ou não. Contudo, é necessário 
haver maior conscientização da própria sociedade em relação a 
inclusão social, é preciso compreender que essas pessoas têm 
direitos como todo cidadão e que esses direitos abrangem estar na 
escola comum juntamente com os demais, não basta estar expresso 
em lei, é fundamental entender e aceitar o direito do outro. 

A Educação inclusiva ainda é um desafio para todos, 
principalmente no processo de se estabelecer relações eficazes que 
favoreçam o atendimento igualitário para todos os estudantes com 
necessidades especiais ou não, e os mesmos se sintam incluídos 
no contexto escolar e social.

  
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

De forma geral, entre as características da história da 
educação no Brasil, destaca-se como principal ponto o fato que a 
educação era um privilégio de poucos, isso durante muito tempo. 
Em relação crianças com deficiência, era ainda mais exclusiva, 
pois as mesmas eram privadas até mesmo do convívio social. Os 
primeiros registros desse tipo de educação ocorrem na época do 
império, foram criados por D. Pedro II em 1854  o Instituto dos 
Meninos Cegos, que passou a se chamar em 1891 de Instituto 
Benjamin Constant – IBC; em 1857 uma escola para surdos-mudos, 
o Instituto Nacional de Educação para Surdos; e em 1874, iniciou-
se o tratamento de deficientes mentais no Hospital Psiquiátrico da 
Bahia (atualmente Hospital Juliano Moreira).

Por volta da década 50, surgiram as primeiras escolas 
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especiais, porém essas escolas não estavam voltadas para o 
desenvolvimento acadêmico dessas pessoas e nem sua socialização. 
Essas crianças recebiam atendimento de profissionais como 
fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. 
Os casos mais graves de deficiência mental eram assistidos por 
instituições filantrópicas, como as APAE (Associação de Pais e 
Amigos Excepcionais), criadas   a partir de 1960.

De acordo com Tavares (2005), devido o despreparo 
das escolas regulares de atender os alunos deficientes e suas 
necessidades, a primeira APAE foi criada em 1954, com o apoio 
governamental e da comunidade, com métodos e materiais 
educacionais específicos, e desta forma elas foram se espalhando 
por todo país.

Na primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 
promulgada em 1961, destaca a inclusão da criança especial no 
sistema regular de educação como forma de integrá-la a sociedade, 
porém com a ressalva que essa integração se daria, no que for 
possível. (BRASIL, 1961). Mas essa integração não foi possível devido 
ao despreparo e a falta de recurso dos docentes, o que reforçou 
ainda mais o preconceito sobre as capacidades educativas dessas 
crianças, e por fim segregando-as socialmente. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

A Constituição cidadã, além de garantir educação para 
todos, sem distinção, atribuiu ao Estado, à família e à sociedade, o 
dever de sua aplicação. Ainda trouxe mudanças significativas para 
a educação dos portadores de necessidades educativas especiais. 
Cabendo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios:

II – Cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras 
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de deficiência; 
Art.24 – Compete a União, aos Estados e ao 
Distrito Federal, legislar corretamente sobre: 
XVI – Proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência. 
Art. 208 – O dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de: 
III – Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino (CF/88, art. 203). 

Em 1994, em Salamanca na Espanha, aconteceu a 
Conferência Mundial sobre Educação Especial, com a cooperação 
da UNESCO, durante o evento foi elaborado a Declaração de 
Salamanca, documento esse que contou com a participação de 
mais de oitenta países, com propostas para a formulação e reforma 
de políticas, princípios e práticas para as necessidades educativas 
especiais. desta forma, se tornou um dos principais documentos 
na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência. 

Outro ponto importante a salientar a respeito da Declaração 
de Salamanca, é o fato de além de tratar sobre as crianças com 
dificuldades de aprendizagem e com deficiências, inclui também 
os bem-dotados, crianças que vivem nas ruas ou que são obrigadas 
a trabalhar em condições, muitas vezes estarrecedoras; que são 
vítimas de guerra, doenças e abusos; de comunidades longínquas 
e nômades; de outros grupos sociais em desvantagem e grupos 
sociais marginalizados; portadoras de deficiência ou com altas 
habilidades (MITTLER, 2003, p. 43). Essa Declaração inclui 
todas as crianças do ensino regular, com alguma dificuldade de 
aprendizagem, independente de apresentarem deficiência ou não. 
De acordo Vieira (2005, p. 23): 

Os signatários da Declaração, entretanto, 
não poderiam ficar insensíveis aos desafios e 
dificuldades teórico-práticas para uma efetiva 
implementação de uma política de educação 
inclusiva, assim como das reais condições de 
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atendimento da maioria dos países do mundo, 
calcados em programas segregacionistas, 
através de classes e escolas especiais, sem 
contar o grande número de crianças deficientes 
que ainda não tem garantido o acesso a 
qualquer tipo de escolarização.

A Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 
9.394/96) destina o capítulo V para a Educação Especial, nos artigos 
58, 59 e 60:

Art. 58. Entende-se por Educação Especial, para 
os efeitos desta lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições especificas 
dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem inicio na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais: 
I. Currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específica para atender 
às suas necessidades; 
II. Terminalidade especifica para aqueles que 
não poderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do em sino fundamental, em virtude 
de suas deficiências, e aceleração para concluir 
em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados. 
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III. Professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 
IV. Educação especial para o trabalho, visando 
a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os 
órgãos oficiais afins, bem como aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas 
artísticas, intelectual ou psicomotora. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino estabelecerão critérios de caracterização 
das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializados e como atuação exclusiva 
em educação especial, para fins de apoio 
técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo Único. O Poder Público adotará, 
como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades 
especiais na própria rede regular de em sino 
independentemente do apoio às instituições 
previstas neste artigo.

A atual LDB estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, apresenta inúmeras medidas para a estruturação da 
educação inclusiva em nosso país, novos critérios pedagógicos, 
arquitetônicos, formação de docentes, uma verdadeira 
reestruturação da cultura de nossa sociedade. Essa proposta busca, 
não apenas inserir um aluno com deficiência na escola comum, mas 
uma perspectiva de diversidade nos sistemas de ensino, para que 
efetivamente seja atingido o objetivo proposto pela LDB.

A LDB além de apontar que a educação especial será oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, esclarece para quais 
alunos a educação especial foi direcionada, que são: educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996). O ECA (Estatuto da 
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Criança e do Adolescente (1990), no art. 4° assegura que:

É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referente à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 1990).

Essa lei constitui a legislação em defesa dos direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, define diretrizes básicas 
para o exercício dessa proteção nos mais diversos níveis, cabendo 
ao Poder Público, a família e a comunidade a efetivação desses 
direitos. Em 2009, foi promulgada a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo 
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, ratificada no Brasil 
pelo Decreto nº 6,949 de 25 de agosto de 2009, onde se discutiu os 
direitos básicos da pessoa com deficiência internacionalmente. Com 
o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela 
sua dignidade inerente (BRASIL, 2009).

O Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva lançado em 2007, define:

Educação inclusiva é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa 
do direito de todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum tipo 
de discriminação (BRASIL, 2007, p. 2).

E segundo Aranha (2000):

A ideia da inclusão se fundamenta numa 
filosofia que reconhece e aceita a diversidade 
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na vida em sociedade. Isto significa garantia 
de acesso de todos a todas as oportunidades, 
independentemente das peculiaridades de 
cada indivíduo e/ou grupo social (ARANHA, 
2000, p. 2).

Desta forma, a escola inclusiva deve propiciar um ambiente 
de interação entre professor e o aluno especial, de acordo com suas 
necessidades e capacidades, e desenvolver habilidades, enfim, tem 
como eixo principal a diversidade, onde todos devem ser acolhidos 
de forma igualitária. O Plano Nacional de Educação de 2007, 
trouxe como temas principais para a inclusão escolar, a formação 
de professores para a educação especial, a instalação das salas de 
recursos multifuncionais, adequação arquitetônicas dos prédios 
para acesso do educando e a garantia de acesso e permanência 
das pessoas com deficiência na escola regular e no ensino superior.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço 
da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 
específicas (MEC, 2009), é realizado no período inverso do seu 
horário de aula, com profissionais especializados e com formação 
para desempenhar esse atendimento que tem caráter complementar 
e suplementar. Essas salas de recursos multifuncionais, contam com 
materiais didáticos, pedagógicos e equipamentos a ser utilizados 
pelos alunos individualmente, auxiliando-os no desenvolvimento 
de suas potencialidades. Para Dutra (2010):

O Programa de implantação de Salas de 
Recursos Multifuncionais constitui uma medida 
estruturante para a consolidação de um sistema 
educacional inclusivo. (DUTRA, 2010, p. 3).

A Sala de Recursos Multifuncionais deve atender alunos 
da própria escola como de outras que ainda não tenham essa 
estrutura. O AEE foi criado para dar suporte aos alunos com 
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deficiência física, mental, sensorial (surdez e deficiência visual), 
alunos com transtornos globais de desenvolvimento e aqueles com 
altas habilidades/superdotação, onde são trabalhadas habilidades 
que auxiliem esses alunos no seu desenvolvimento na sala de aula 
comum. Para tanto, é feito um levantamento das necessidades 
especiais desse aluno em relação a educação, e os professores 
da sala comum e do AEE adequam as práticas pedagógicas para 
explorar as potencialidades desse aluno, alcançando resultados 
positivos. Segundo Dutra e Griboski (2006):

A organização de  sa las  de  recursos 
multifuncionais se constitui como espaço 
de promoção da acessibilidade curricular 
aos alunos das classes comuns do ensino 
regular, onde se realizem atividades da 
parte diversificadas, como o uso e ensino 
de códigos, linguagens, tecnologias e outros 
complementares à escolarização, visando 
eliminar barreiras pedagógicas, físicas e de 
comunicação nas escolas (DUTRA; GRIBOSKI, 
2006, p. 19).

Para Pacheco (2005), a escola inclusiva precisa apresentar 
práticas pedagógicas diversificada, flexível e colaborativa que 
se ajuste a todas as crianças da comunidade escolar, e não uma 
criança com necessidades especiais se ajuste a escola. Mesmo que 
nos últimos anos tenha havido grandes progressos no processo de 
inclusão escolar, as diferenças sociais e econômicas no país ainda 
são imensas, um grande número de escolas não possui condições 
mínimas que possibilitem a inclusão. 

Na efetivação desse processo de inclusão, leis e decretos 
apenas não são suficientes, o acesso físico e a garantia da 
matrícula não bastam. O envolvimento dos pais, sociedade, 
escola e professores, a prática pedagógica, recursos e formação 
dos docentes são indispensáveis para a promoção do ensino 
que respeite a diversidade, valorize as diferenças e fortaleça a  
individualidade de cada um. A sociedade como um todo precisa 
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adquirir uma consciência inclusiva.
Mas a inclusão escolar de alunos com necessidades especiais 

ainda esbarra em alguns entraves, como qualificação adequada 
e continuada de professores da sala comum, que ainda não 
sabem lidar com as características individuais dos educandos com 
necessidades especiais; a adaptação e adequação dos esquemas 
curriculares de forma que contemple e garanta a aprendizagem e 
desenvolvimento das capacidades de todos; recursos humanos e 
materiais suficientes para a prática educacional; orientação e apoio 
psicopedagógico. Somente com todos esses recursos o modelo 
de educação inclusiva ideal possibilitará a todos os educandos, 
independentes de necessidade especial ou não, uma educação de 
qualidade, garantindo oportunidades iguais para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação é a base para o desenvolvimento tanto do 
indivíduo, como de um país, é um direito de todos os cidadãos. A 
ideia de Educação Inclusiva promove mudanças no antigo modelo 
educacional, que antes obrigava o aluno a se adaptar ao modelo 
pedagógico da escola, sendo agora à escola o dever de adaptar-se 
as necessidades de toda uma diversidade de alunos, com o objetivo 
de alcançar uma educação de qualidade para todos.

A Legislação atual apresenta uma obrigatoriedade de 
inclusão escolar e social, que não depende apenas de matricular 
o aluno com necessidades especiais na escola regular, mas de 
recursos humanos e materiais especializados para a assegurar a 
efetivação desse processo. Os recursos financeiros precisam ser 
redimensionados, para acolher esses alunos de forma plena, os 
professores precisam ser qualificados e a sociedade e famílias 
estarem conscientes dessa nova realidade, reconhecerem que 
somos todos diferentes sim, mas temos os mesmos diretos.

Enfim, a inclusão escolar depende de todos os entes 
envolvidos nesse processo, Poder Público, pais, professores, 
gestores e sociedade. Todos com um único objetivo, a construção 
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de um processo de ensino e aprendizagem que contemple todos 
os cidadãos.
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CAPÍTULO 4
DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE E OS DIREITOS SOCIAIS

Juliane Patrícia Gonçalves de Sousa
Lidione de Brito Souto

RESUMO
Este estudo tem como objetivo geral enfatizar sobre os avanços na 
promoção da saúde pública das pessoas com deficiências. Trata-se 
de um estudo de revisão integrativa de cunho bibliográfico, mediante 
um estudo descritivo, tendo sido feito levantamento bibliográfico 
em obras de vários autores que forneceram subsídios relevantes 
para o alcance dos objetivos propostos. Os principais resultados 
demonstraram que são muitos os desafios e as dificuldades na 
efetivação dos direitos em relação a saúde pública de qualidade, e 
diante das questões apresentadas e problematizadas neste estudo, 
apresentam-se os grandes desafios enfrentados para o alcance 
de cuidados que a pessoa com deficiência necessita, seja pelos 
impedimentos físicos, mentais ou sensoriais que resultam em 
paradigmas e empecilhos que impedem uma assistência a saúde 
de qualidade de maneira adequada e humanizada. Conclui-se 
então que para de fato ocorra uma sociedade inclusiva, fraterna 
e igualitária, onde todos almejam, depende de leis e de normas 
jurídicas fundamentadas na Constituição, sejam feitas ações e 
diretrizes de políticas públicas eficientes, mas, principalmente, 
sem discriminação e preconceitos, aceitando cada um com suas 
particularidades.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Direito à saúde. Dignidade.   

INTRODUÇÃO 
 
Este estudo volta-se para o direito aos serviços de saúde 

da pessoa com deficiência dando ênfase para análise dos avanços 
na garantia desses direitos, tendo como objetivo geral enfatizar 
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sobre os avanços na promoção da saúde pública e como objetivos 
específicos, contextualizar sobre os conceitos e terminologias e as 
mudanças ao longo dos anos, a trajetória histórica da pessoa com 
deficiência, os desafios enfrentados, as conquistas e as políticas 
públicas na garantia da promoção da saúde. Uma temática que se 
encontra cada vez mais em evidência no contexto de novos olhares 
voltados para esse segmento, visto que com a Constituição Federal 
(1988) foi inserido definitivamente como marco legal, de forma 
que garanta o acesso igualitário, por se tratar de cidadãos, com 
seus respectivos direitos à participação social, visando melhoria 
na qualidade de vida desta população, minimizando dessa forma 
uma desigualdade e negligencia pelo estado democrático do direito. 
Este estudo foi estruturado numa visão mais ampla e direcionada, 
apresentando reais situações do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2010) onde mostra que cerca de 23,9% da pulação 
do Brasil convive com algum tipo de deficiência seja intelectual, 
qualitativa, visual, física ou auditiva, e desta somática, uma média 
de 6,7% apresentam deficiência mais grave e severa. E mesmo 
a Constituição de 1988 formatizando os direitos essenciais, os 
avanços e as melhorias em torno dos direitos básicos de saúde da 
pessoa com deficiência, ainda nos deparamos com uma realidade 
inquietante que mostra um longo caminho a ser percorrido na 
efetivação desses direitos.

Partindo desses pressupostos, as razões que permeiam a 
realização desse estudo estão ligadas ao fato de a pesquisadora 
vivenciar de perto a rotina de diversas pessoas com deficiências e 
suas inquietações em relação a falta de integralidade e uma saúde 
pública que contribui para uma ambiência cercada de limitações 
que cooperam para a exclusão dos direitos sociais. Trata-se de um 
estudo de revisão integrativa de cunho bibliográfico, mediante 
um estudo descritivo, tendo sido feito levantamento bibliográfico 
em obras de vários autores que forneceram subsídios relevantes 
para o alcance dos objetivos propostos, como: Sassaki (2005), 
Cerignoni (2005), Souza e Rocha (2010), entre outros. Entende-se 
que a relevância social da temática está diretamente ligada para a 
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efetivação de políticas públicas e os direitos a saúde de sujeitos que 
estiveram ao longo dos anos cercados de barreiras e paradigmas 
excludentes. O estudo contribui para um aprofundamento nas 
questões referentes à acessibilidade desses cidadãos aos serviços 
de saúde, possibilitando uma reflexão acerca das medidas que 
direcionem a inclusão social, essencialmente uma atenção maior 
para a saúde, independente das limitações e livre de preconceitos 
e discriminações.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A palavra deficiência significa falta, lacuna, imperfeição, 
insuficiência. A luz da ciência as deficiências decorrem de causas 
naturais e biológicas e são situações modificáveis, havendo 
possibilidade de melhoramento da qualidade de vida das pessoas 
afetadas. (REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO CIVIL, 2017). Nesse 
entendimento ao longo dos anos foram desenvolvidos meios de 
prevenção, tratamento e reabilitação que culminaram em integração 
e inclusão. Como previsto no art. 203, IV da Constituição brasileira. 
Segundo dados do (IBGE, 2015) praticamente 6,2% da população 
brasileira tem algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, 
motora ou intelectual, num total de 46,8% com grau intenso ou 
muito intenso de limitações. E apesar das políticas nacionais para 
integração, que no final dos anos noventa foi substituído pela 
expressão “inclusão social”, com a missão de assentar inteiramente 
a igualdade no contexto da sociedade. Entretanto, a exclusão muitas 
vezes ainda é fato presente e agressivamente marcante na vida das 
pessoas com deficiência. 

Ferreira nos dá a dimensão exata do que é inclusão 
quando a define em seu dicionário da língua portuguesa como: 
“compreender, introduzir, inserir, estar incluído ou compreendido, 
fazer parte, inserir-se” (2006, p. 380). Com base nessa premissa, 
incluir é inserir o indivíduo no contexto, é envolvê-lo de forma tal, 
que ele passe a ser parte integrante de onde está incluído. Fávero 
nos mostra outra dimensão da inclusão quando diz: 
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Incluir significa, antes de tudo, “deixar de 
excluir”. Pressupõem que todos fazem parte 
de uma mesma comunidade e não de grupos 
distintos. Assim, para “deixar de excluir”, 
a inclusão exige que o Poder Público e a 
sociedade em geral ofereçam as condições 
necessárias para todos (2004, p. 38). 

Deste modo, todo indivíduo já é parte integrante da 
comunidade e não pode ser excluído dela por motivo algum. Incluir 
socialmente o indivíduo é dá-lhe condição de vivenciar seus direitos 
já assegurados em forma de lei constitucional e da lei de diretrizes 
que propicia a todos de forma igualitária, o seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. Os números demonstram que a questão das 
pessoas com deficiência é fato de grande relevância nacional. A falta 
de esclarecimento por parte da população vem contribuindo para 
não efetivação dos direitos sociais desse seguimento populacional. 
Sendo assim, entendemos que é preciso a democratização da 
informação através de políticas públicas que viabilizem a inserção 
destes indivíduos ao convívio social, a escola e ao mercado de 
trabalho. 

Vive-se hoje numa sociedade onde é preciso compreender 
a diversidade humana e suas particularidades. O processo de 
inclusão tem sua gênese no princípio da igualdade e deve ser 
entendida pelo reconhecimento da cidadania. Incluir socialmente 
significa implantar políticas públicas que viabilizem a inserção dos 
que se encontram a margem da sociedade e propiciar a estes, sua 
emancipação. Esse processo acontece quando se busca enfocar a 
inclusão numa integração digna para o indivíduo. A partir dessa 
mudança de enfoque, não se trata mais de resgatar os “desviantes” 
ou “incapacitados”, mas de lutar por formas dignas de inclusão 
social para o conjunto da população.  Uma política realmente 
cidadã deve procurar “excluí-los da precariedade”, protegendo-os 
do mundo abjeto do ganho e do lucro imediato e possibilitando 
o desenvolvimento de suas criatividades e potencialidades 
(POCHMANN, 2004. p. 40). 
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É no sentido da transformação da visão social que as 
políticas sociais devem focar, tratando os “excluídos” de acordo 
com suas potencialidades, oferecendo diretrizes e suporte para 
concretização da sua inclusão no convívio social reconhecendo 
sua cidadania. Apesar do reconhecimento da ONU e da criação do 
Dia Internacional das Pessoas com deficiência, muitas barreiras 
precisam ser derrubadas para melhorar as condições vivenciadas 
especificamente, por esse grupo correspondente a um décimo da 
população do mundo. Embora boa parte da população não aviste 
rampas no começo e no fim de uma calçada fazem toda a diferença 
para pessoa com baixa mobilidade.

No decorrer dos anos, múltiplas terminologias foram 
utilizadas para conceituar as pessoas como deficiências. A esse 
respeito, Sassaki (2005), em seu artigo intitulado, “Como Chamar 
as Pessoas que Têm Deficiência? ”,  observa que as discussões sobre 
como tratar as pessoas com deficiência surgiram nos movimentos 
mundiais em que essas pessoas se reúnem. Ele faz referência a 
algumas épocas de como se referiam às pessoas com deficiência.

[...] Durante séculos tais pessoas foram 
tratadas como inválidos e considerados inúteis, 
enquanto do início do século 20 até cerca de 
1960 foram chamados incapacitados (pessoas 
sem capacidade), chegando, contudo, a 
significar pessoas com capacidade residual [...] 
(SASSAKI, 2005, p. 12).

O autor aponta que era comum alguém se referir a outrem 
que não possuía algum tipo de deficiência usando a expressão 
‘normal’, exemplo: “aquela criança é normal”. Isto acontecia com 
mais força no passado, quando o desconhecimento de informação 
e o preconceito a respeito de pessoas com necessidades especiais 
eram de tamanha grandeza que a sociedade acreditava na 
normalidade das pessoas sem deficiência e na ideia de que era 
anormal a pessoa que tivesse uma deficiência.  A normalidade, em 
relação a pessoas, é um conceito questionável e ultrapassado. O 
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termo mais apropriado e condizente a ser chamado é: Pessoa sem 
deficiência ou, ainda, Pessoa não-deficiente.

Por influência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 
essas mudanças conceituais começaram a entrar em vigor a partir 
de 1981. Desde então se inicia a escrever e falar pela primeira vez 
a expressão ‘pessoa deficiente’. A associação da palavra pessoa 
transpondo o termo deficiente para a função de adjetivo, provocou 
estranheza na época e em 1988, passou a ser chamado “Pessoa 
Portadora de Deficiência”.

A partir de 1990 passam a ser denominadas “pessoas 
com necessidades especiais”, do que resultaram “portadores de 
necessidades especiais”, sendo que, nessa mesma época, outras 
formas também passaram a ser utilizadas. Segundo Assis e Pozzoli 
(2005) “Surgiram expressões como ‘crianças especiais’, ‘alunos 
especiais’, ‘pacientes especiais’” e assim por diante, todas essas 
nomeações utilizadas foram substituídas por outro termo numa 
tentativa de amenizar a contundência da palavra ‘deficiente’, desde 
então entrou em uso a expressão pessoas com deficiência, que 
permanece até os dias de hoje. 

A expressão “portadores de deficiência” também vem sendo 
questionada. Cerignoni (2005) justifica que, a deficiência não é 
algo que se transporta, nem é um objeto que se porta durante 
certo tempo e depois descarta como se fosse um objeto externo à 
pessoa. Essa limitação faz parte da identidade da pessoa. Em sua 
definição ele complementa que o indivíduo deficiente é aquele 
que tem algum comprometimento em algumas das áreas: visual, 
auditiva, mental ou física, necessitando de acompanhamento 
especial, de um preparo, educação específicos, já deficiente físico 
é todo aquele que possui algum tipo de paralisia ou limitações do 
aparelho locomotor; amputado ou possuidor de má-formação. O 
termo correto a ser usado é pessoa com deficiência. É apropriado 
quando Cerigroni (2005, p. 12) cita que:

[...] o termo mais apropriado para caracterizar 
a pessoa com deficiência é, antes de qualquer 
outro... pessoa! É preciso reconhecê-la como 
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pessoa, isto é, como indivíduo dotado de 
sentido em si mesmo. Vale a pena ressaltar este 
que é seu principal atributo, pois que tem sido 
quase sempre esquecido, até mesmo negado 
(CERIGNONI, 2005. p. 12).

Assim, no decorrer da história, vários termos foram 
utilizados para se tentar evidenciar a diversidade. São eles: 
indivíduos “defeituosos”, “deficientes” ou “excepcionais”. Assim, a 
sociedade passou a rotular esses indivíduos ao deixar de focalizar 
apenas o que eles não conseguiam fazer. No final da década de 
80 do século XX até o início da década de 90 do mesmo século, o 
termo utilizado foi “pessoa portadora de deficiência”, o que passou 
a se constituir como um valor agregado à pessoa (SASSAKI, 2005). 

Cabe esclarecer, que o termo "portador" implica em algo 
que se "porta", que é possível se desvencilhar tão logo se queira 
ou chegue-se a um destino. Remete, ainda, a algo temporário, 
como portar um talão de cheques, portar um documento ou ser 
portador de uma doença, pois a deficiência, na maioria das vezes, 
é algo permanente, não cabendo o termo "portador". Além disso, 
quando se rotula alguém como "portador de deficiência", nota-
se que a deficiência passa a ser "a marca" principal da pessoa, 
em detrimento de sua condição humana. Hoje em dia, o termo 
utilizado é “pessoa com deficiência”, o que contribuiu para o 
aumento da autonomia na tomada de decisões e aumento das 
responsabilidades no sentido de favorecer a inclusão.

Hoje novos olhares voltados para se tentar fazer uma 
inclusão mais justa tornam-se cada vez mais desenvolvidos, 
para incluir as pessoas com deficiência nos contextos social e 
educacional, possibilitando-lhes uma melhor qualidade de vida, 
nos quais elas se sintam fazer parte do convívio das pessoas sem 
deficiência. Vidales (1999) apud Carvalho (2006, p. 47) lembra que

o esforço e a luta institucional ao longo de 
décadas para produzir finalmente esse efeito 
de incorporá-lo a um padrão de normalidade, 
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segundo o qual sua diferença teria diminuído, 
pois os sistemas de reabilitação teriam 
incorporado neles aquelas habilidades que os 
inseriria na condição de anormalidade. 

A realidade é que, para muitos, o termo deficiente tem um 
significado distorcido e opróbrio a seu real significado, quando 
se opõe a palavra eficiente. Mostrando dessa forma, que são 
construções sociais que geram discriminações, muitas vezes o 
problema está na fata de adequação da sociedade excludente, que 
não permite que todos vivam de forma igualitária. Como afirma as 
palavras de Madruga (2013, p. 20):

[...] a deficiência, do ponto de vista social, 
implica admitir que o ‘problema’ não está no 
indivíduo e sim no próprio comportamento 
estigmatizante em relação àqueles taxados de 
‘diferentes’, e, por esse motivo, inferiorizados 
e discriminados. Significa que o ‘problema’ 
tem raízes sociais, econômicas, culturais e 
históricas, e sua resolução passa por uma 
sociedade acessível a todos os seus membros, 
sem distinção. Significa dizer que a deficiência 
é uma questão de direitos humanos.  

Refletindo dessa forma, num contexto de vitimização da 
deficiência que reflete na exclusão social, e consequentemente, 
essas pessoas são impedidas de desfrutar dos seus direitos e 
das oportunidades que todos deveriam usufruir. Na história da 
humanidade, a deficiência sempre existiu, mesmo que de maneira 
solitária, omissa, excludente, repreendida, julgada é importante 
revelar as circunstâncias que marcaram períodos significativos 
desde a antiguidade aos dias de hoje. Na antiguidade as pessoas 
com deficiência viviam como indivíduos incapazes, que não podiam 
participar dos espaços sociais, eram abandonadas, perseguidas e 
até eliminadas devido às suas condições diferenciadas. A ausência 
de conhecimento sobre muitas deficiências levava as pessoas a 
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direcionarem tratamentos preconceituosos, desnecessários e, 
muitas vezes cruéis a esses indivíduos. A maioria das famílias preferia 
manter seus filhos, com deficiência, isolados em casa, privando-os do 
convívio social e educacional. “E essa condição levava-os à completa 
omissão da sociedade em relação à organização de serviços para 
atender às necessidades individuais especificas dessa população” 
(MAZZOTA, 2003, p. 16).

Essa trajetória histórica é marcada por várias fases. 
Primeiramente, na Era Pré-Cristã que vai até o sec. XVIII havia muita 
negligência, segregação e intolerância ao indivíduo fora dos padrões 
normais da ótica cultural da época, não lhe era atribuído valor algum, 
e as pessoas com deficiência viviam em condições sub-humanas, 
sem convívio social e principalmente educacional. Seguido pela Era 
Cristã, período que se estendeu por muito tempo, foi marcado por 
diversos sentimentos frente às pessoas com deficiência, cercado de 
forte moralismo católico. Nessa época, as pessoas com deficiência 
eram vistas como figuras demoníacas e do pecado, sendo, em alguns 
casos, condenadas à fogueira, pois o fogo estava associado à ideia de 
purificação da alma. Para Mazzota (2003, p. 16) “nesse período as 
noções a respeito da deficiência eram bastante ligadas a misticismo 
e ocultismo, não havendo base científica para o desenvolvimento 
de noções realísticas”.  

E logo depois, chega-se a fase modernista, trazendo para as 
pessoas com limitações uma visão mais humanística, dando-lhes um 
reconhecimento mais natural sobre suas existências, e as instituições 
foram se especializando para poder atender as pessoas por tipo de 
deficiência. E depois já na Idade Média, essas pessoas foram tendo 
direitos a tratamentos mais dignos, por meio de assistências médicas 
em hospitais, clínicas especializadas e sanatórios psiquiátricos. A 
esse respeito Sassaki, (2005, p. 41) se expressa da seguinte forma: 

É fundamental equiparmos as oportunidades 
para que todas as pessoas, incluindo portadoras 
1 de deficiência, possam ter acesso a todos 

1.  Terminologia utilizada, naquela época, para designar alguém em situação de 
deficiência. 
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os serviços, bens, ambientes construídos e 
ambientes naturais, em busca da realização de 
seus sonhos e objetivos. 

 E mesmo sendo, muitas vezes, acolhidos para objeto de 
estudo e comprovações científicas, os indivíduos com deficiência 
passaram a ser mais valorizados, contribuindo para a evolução nos 
avanços da sua educação, ao surgirem novas formas de estudos e 
tratamentos que buscavam cada vez mais melhorias na qualidade 
de vida dessas pessoas. E no Brasil D. Pedro II criou o Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos em 1854, atual Instituto Benjamin 
Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos em 1857, designando 
outros institutos e centros de reabilitação, integrando à sociedade 
pessoas que antes eram designadas impossíveis de tratamentos e 
integração social (BRASIL, 2012).

Ao passar dos tempos, surgiram movimentos que refletiram 
em mudanças, buscando-se soluções e adequações para que 
essas pessoas encontrem rumos promissores na construção de 
conhecimento e alternativas de atuação com vistas à melhoria 
das condições de vida. Para Sassaki (2005, p. 3), “as pessoas eram 
excluídas da sociedade, por serem consideradas inválidas, sem 
qualquer utilidade para a sociedade e incapazes de trabalhar, e de 
ter direito a educação”. Com a retirada das pessoas com deficiência 
de suas comunidades de origem e residências segregadas para as 
escolas especiais, situadas em localidades distantes de suas famílias 
surgiram, a partir do século XIX, principalmente na Europa, e em 
países como Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, outros 
países, inclusive o Brasil os primeiros movimentos pelo atendimento 
às pessoas com deficiência. (MAZZOTA, 2003). E assim, cada vez 
mais, foram surgindo movimentos em favor da integração social, 
favorecendo acesso aos direitos, amenizando a forma de exclusão 
que tirava das pessoas com deficiência o direito à educação e ao 
convívio social. Dessa forma, veio à tona o princípio da normalização 
ao garantir o direito experiencial ao estilo ou padrão de vida comum 
ou normal a toda pessoa com deficiência, inserindo-a na sociedade 
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desde que ela esteja, de alguma forma, capacitada a superar as 
barreiras físicas, programáticas e atitudinais impostas. Assim, a 
integração consiste em um 

esforço unilateral tão somente da pessoa 
com deficiência e seus aliados (a família, a 
instituição especializada e algumas pessoas da 
comunidade que abracem a causa da inserção 
social), sendo que estes tentam torná-la mais 
aceitável no seio da sociedade (SASSAKI, 2005, 
p. 34).

Divergindo da integração, a inclusão surgiu deslocando 
a responsabilidade do sucesso ou fracasso da pessoa para a 
sociedade, independente do indivíduo. Pode-se afirmar que a 
inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir em seus sistemas gerais pessoas com necessidades 
especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir 
papéis na sociedade. E assim, foi se percebendo a necessidade de 
reconhecer as pessoas, principalmente as minorias, respeitando 
suas necessidades e peculiaridades. E o advento da tecnologia, 
com novas descobertas técnicas e científicas, universalização e 
qualificação da comunicação trouxeram algumas revoluções de 
como melhor entender assuntos ligados as condições e aos direitos 
sociais. (BRASIL, 2008).

E, dentro dessas evoluções, cabe destacar algumas 
ascensões ligadas à saúde pública, como por exemplo, a CIF - 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde, que enfatiza a ideia de autonomia, acreditando que as 
pessoas com deficiência, que convivem com seus problemas de 
saúde, podem desfrutar das melhores formas e condições voltadas 
para uma boa qualidade de vida. Entretanto, na sociedade em que 
vivemos, isto é pouco reconhecido, e há muito para ser estudado, 
realizado e alcançado em torno da promoção da saúde e do bem-
estar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), promover 
a saúde é o processo que capacita pessoas ou grupos de pessoas a 
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controlarem de forma efetiva os fatores determinantes, buscando 
sempre a excelência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006). 
Que por sua vez, destaca que a concepção focada na promoção da 
saúde e autonomia do indivíduo, ou seja, as melhores condições no 
progresso, bem-estar e qualidade de vida, deveria ser trabalhada 
nos cuidados com a saúde bem antes de alguma doença aparecer, 
agindo na prevenção de doenças secundárias, que podem surgir 
pelo estilo de vida desta população, como a obesidade, hipertensão, 
diabetes e outras. Vale salientar que aspectos relacionados à 
promoção da saúde, especificamente, das pessoas com deficiência, 
têm alcançado avanços relevantes na área de saúde pública e 
estâncias governamentais, mas que existe um longo caminho a ser 
percorrido para a conscientização de governantes e da sociedade 
como um todo, no acesso aos serviços de saúde de qualidade. 

O direito universal à saúde das pessoas com deficiência tem 
sido motivo de debates e discussões na sociedade atualmente, por 
se tratar de políticas públicas que na realidade estão em desacordo 
com os princípios da integralidade, equidade e acesso de qualidade, 
resultando num atendimento fragmentado e de pouco eficácia. São 
pessoas que devido as situações de cormobidade e estilo de vida 
devido às suas limitações, apresentam maior índice de desenvolver 
obesidade, hipertensão, diabetes e outras enfermidades. Assim 
vale mensurar, uma maior atenção e cuidados, a fim de promover 
uma assistência à saúde de maneira adequada, principalmente 
com serviços especializados voltados para a atenção integral a 
saúde e aos direitos fundamentais à vida mais digna. Para isso, 
são necessários maiores investimentos por parte dos governantes 
que promovam a inclusão social e acessibilidade em articulação à 
estratégia saúde da família (FIORATI E ELUI, 2015). 

Diante disso, em busca da melhoria da saúde da pessoa 
com deficiência no Brasil, diretrizes, politicas e ações voltadas 
para a inclusão das pessoas com deficiência foram implantadas 
em todo o território nacional pelo Sistema único de Saúde (SUS), 
direcionadas para promover mecanismos na formação, capacitação 
de recursos humanos, além de pesquisas relacionadas à atenção 
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à saúde da pessoa com deficiência. Dentre estas ações, citam-
se, as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 
Deficiência, assegurando pela portaria, nº 1.060, de 5 de junho 
de 2002 (BRASIL, 2002):

• Promoção da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência;

• Assistência integral à saúde da pessoa com deficiência;
• Prevenção de deficiências;
• Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de 

informação;
• Organização e funcionamento dos serviços de atenção à 

pessoa com deficiência;
• Capacitação de recursos humanos.

Nesse sentido, inúmeras ações e serviços vêm cada vez 
mais sendo desenvolvidos com o intuito de favorecer e beneficiar 
as pessoas que necessitam de atendimentos especiais. Nesse 
contexto, realça-se e importância da reabilitação da pessoa com 
deficiência. Um conjunto de medidas que ampliar, de maneira 
significante, a capacidade funcional e o desempenho dos 
indivíduos no desenvolvimento de habilidades, potencialidades, 
cognitivas, atitudinais, profissionais, artísticas e outros grandes 
benefícios que contribuam para a autonomia, participação social 
de igualdades de condições e oportunidades junto às demais 
pessoas. São modelos assistenciais que garantem uma vida melhor, 
fundada na racionalidade mais ampla, que segundo Santos (2002), 
desenvolve-se no reconhecimento da dignidade e reconhecimento 
da pessoa humana, como sujeito ativo e representativamente 
social.

Assim, o aumento do número de centro de reabilitações 
vem aumentando gradativamente. São ambientes adequados 
para realizar diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e 
manutenção de tecnologias assistivas nas modalidades (aditiva, 
física, intelectual e visual). Dentre esses destacam-se os hospitais 
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da rede Sarah, especializado na assistência médica e reabilitação 
nas áreas neurológicas e ortopédicas, uma entidade de serviços 
autônomos, sem fins lucrativos, mantida pelos recursos do 
Governo Federal, sendo referência nacional e internacional na 
recuperação de pacientes com traumas, cuidando e tratando as 
pessoas com seriedade e de forma humana. Vale salientar que a 
partir das resolutivas existenciais de políticas públicas voltadas 
para as melhorias desta população, que muito há de ser feito 
para ser reparado a falta de oportunidade que por muito tempo 
foi negligenciada, e principalmente a efetivação do direito mais 
básico da vida humana, a atenção a saúde e uma vida mais digna 
e de qualidade. Nessa perspectiva, medidas efetivas que visem a 
inclusão social das pessoas com deficiências tornam-se cada vez 
mais necessárias, colocando dessa forma, em prática os princípios 
da dignidade da pessoa humana e equidade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pretensão de voltar-se para o direito aos serviços 
de saúde da pessoa com deficiência, este estudo foi direcionado, 
colocando em pauta um tema de grades discussões no âmbito dos 
avanços e as conquistas em relação à garantia do direito a saúde 
da pessoa com deficiência. Um assunto que se encontra cada 
vez mais em destaque visto que trata de pessoas que ultrapassa 
a simples abordagem presença/ausência de obstáculos ao uso 
de serviços de saúde, alcançando de forma mais abrangente e 
relevante a equidade no direto a saúde. Assim, diante das questões 
apresentadas e problematizadas neste estudo, apresentam-se 
grandes desafios enfrentados para o alcance de cuidados que a 
pessoa com deficiência necessita, seja pelos impedimentos físicos, 
mentais ou sensoriais que resultam em paradigmas e empecilhos 
que impedem uma assistência a saúde de qualidade de maneira 
adequada e humanizada.
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Para que de fato ocorra uma sociedade inclusiva, fraterna 
e igualitária, onde todos almejam, depende de leis e de normas 
jurídicas fundamentadas na Constituição, sejam feitas ações e 
diretrizes de políticas públicas eficientes, mas, principalmente, 
sem discriminação e preconceitos, aceitando cada um com suas 
particularidades. Para isso, a necessidade de haver maiores 
investimentos em ações socioeducativas, inclusão social e saúde 
pública de qualidade. Portanto, acreditamos que esta pesquisa traz, 
além de informações e dados relevantes, uma experiência singular 
de grande importância para a pesquisadora, que com a conclusão 
deste curso, ciente dos problemas e do auxílio que precisa dar 
para a tão desejada melhoria na qualidade da saúde pública, na 
equidade dos direitos sociais.
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CAPÍTULO 5
A AUTOESTIMA E O RELACIONAMENTO DE PAIS E FILHOS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA

Maria Carolina Dantas de Sena
João Ferreira Lins Júnior

Adriana Soely André de Souza Melo

RESUMO
No cenário contemporâneo é lamentável observar as tristes cenas 
do dia a dia entre pais e filhos, ora são permissivos demais, ora são 
autoritários, criou-se um clima de desorganização que nem os filhos 
e nem os pais conseguem entender. O relacionamento entre eles 
é sofrível, há muitas brigas, discussões, desentendimentos e não 
se consegue chegar a lugar algum, principalmente na relação com 
os adolescentes. O fato é que um dos problemas mais difíceis que 
encontramos foi entrar em acordo uns com os outros, e quando, 
então os “outros” com os quais a gente precisa lidar são os que 
estão acima de nós, indicando obediência, o problema torna-se 
mais espinhoso. Pensando nisso, o presente texto tem como 
objetivo relatar a experiência clínica vivenciada ao longo de oito 
anos de atendimento a pais e filhos e como as dificuldades no 
relacionamento afetam a autoestima deles.
Palavras chave: Pais e filhos. Relacionamento. Autoestima. 

INTRODUÇÃO

Todo relacionamento é permeado pelo afeto. Este é o 
principal componente das relações humanas. Não há nenhum 
momento no qual se possa dizer que estamos livres de influências 
emocionais. Passamos sem dúvidas, por períodos de relativas 
excitação e de relativa calma. Sem as emoções, a vida seria 
insuportável, pois o homem seria frio como uma máquina. Ao passo 
que com elas, ele é um ser que se expressa através do riso, do tom 
de voz, das mãos, do choro e do carinho. 
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A principal neurose na sociedade ocidental é a 
dependência: a dependência no desempenho 
social, acadêmico, sexual ou no trabalho; a 
dependência do que os outros pensam ou 
dizem ao nosso respeito [...] A outra face da 
moeda da dependência é o medo: O medo do 
fracasso, de não ser amado, aceito, e valorizado 
pelos outros (HUMPHREYS, 2001, p. 71).

Tais fatores poderão fazer com que o ser humano tenha 
predisposição para problemas emocionais, sociais e sexuais. 
E Humphreys, questiona ainda, “como todas essas dúvidas e 
dependência surgiram?” E o próprio responde: “a resposta reside 
basicamente no tipo de amor e atenção recebidos, inicialmente 
no meio familiar e mais tarde, na sala de aula e na escola” 
(HUMPHREYS, op. cit., p. 72).

A opinião que a criança tem de si mesma, esta intimamente 
relacionada com sua capacidade para a aprendizagem e com o seu 
rendimento. O autoconhecimento se desenvolve desde muito cedo 
na relação da criança com os outros. Os pais atuam como espelhos, 
que atua como base para o desenvolvimento dos filhos. 

O afeto é muito parecido com o espelho, quando demonstro 
afetividade por alguém, essa pessoa torna-se meu espelho, 
e eu me torno o dela e refletindo um no sentimento de afeto 
do outro, desenvolvemos um forte vinculo do amor, essência 
humana, em matéria de sentimentos. É nesta interação afetiva que 
desenvolvemos nossos sentimentos positivo ou negativamente e 
construímos a nossa autoestima.      

Portanto, o pai que se preocupa deve ajudar seu filho a criar 
uma fé firme e sincera em si mesmo, isso porque a ideia de que 
um filho faz de si, influencia a escolha dos amigos, a maneira pela 
qual se entende uns com os outros, o tipo de pessoa com quem se 
casa e a produtividade que terá. Sua atitude para consigo mesmo 
tem influência direta sobre a maneira pela qual vivem todos os 
aspectos da sua vida.

Segundo Briggs, “a autoestima é a mola que impulsiona a 
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criança para êxito ou fracasso como ser humano” (2002, p. 5). E 
já está mais que provado que se a criança tiver uma autoestima 
elevada, ela terá sucesso, isto é, quando se tem uma boa autoestima, 
não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros; 
já se conhece o próprio valor.

E assim, nessa busca constante do amor e da autoestima 
vamos constatando que a chave para um bom desenvolvimento 
emocional dos filhos está com os pais, são eles os responsáveis 
pela boa formação dos filhos. Se os pais estiverem dispostos a 
enfrentarem, as complexidades das causas afetivas dos filhos 
conseguirão fazer com que eles cresçam saudáveis e com uma 
autoestima elevada. Soma-se a isto, o fato de que os pais devem 
estar aptos às mudanças e passar a aprender mais com os filhos, 
pois, nessa interação de pais e filhos aprendem inclusive, a 
comunicar-se melhor. Lembrando que para um relacionamento 
efetivo, os pais precisam tratar seus filhos como criaturas emotivas 
e não como criaturas lógicas (CARNEGIE, 2012).

  Considerando então, a criança e o adolescente um ser 
em desenvolvimento ativo na construção do seu conhecimento 
o presente texto teve como objetivo relatar a experiência clínica 
vivenciada ao longo de oito anos de atendimento a pais e filhos e 
como as dificuldades no relacionamento afetam a autoestima deles. 
Lembrando que ao longo dessa construção tanto os pais, quanto 
os filhos vão precisar aprender a lidar com as próprias emoções e 
frustrações típicas do desenvolvimento humano. 

RELAÇÃO PAIS E FILHOS: UMA RELAÇÃO SIMBIÓTICA DE EMOÇÕES
 

Não raro, os pais sonham sem dúvida nenhuma em ter 
um filho, parece que o casamento só se consuma realmente com 
o nascimento de um primogênito, eles têm muitas ideias sobre 
como tratá-lo muito antes de tê-los. E por trás dessas ideias está 
a dedicação, os pais costumam levar a filiação a sério, no sentido 
de empenho total, mas a realidade interfere nos seus planos e o 
que lhes pareciam tão simples tornam-se muito mais complexo.
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Apesar de suas boas intenções e seus esforços 
sinceros, seu filho pode não corresponder 
exatamente aos resultados esperados, suas 
notas não são boas, ele é emocionalmente 
imaturo ou excessivamente fechado. Talvez 
tenha como companheiros jovens não muito 
recomendáveis. “Como pode o meu filho ter 
problemas, quando fiz tanto e me esforcei 
tanto?” é uma pergunta que persegue muitos 
pais bem intencionados (BRIGGS, op. cit., p. 3).

Mesmo que os filhos não tenham problemas, o fato de 
ouvirem falar do aumento dos índices de agressividade, o uso 
de drogas, alcoolismo, dentre outros problemas, isso aumenta a 
preocupação desses pais. E isso faz com que eles esqueçam dos 
problemas relacionados à afetividade. As esperanças deles se 
baseiam apenas em evitar os colapsos nervosos o alcoolismo e a 
delinquência.

Mediante os atendimentos, percebemos que os maiores 
problemas enfrentados durante a adolescência estão no nível de 
autoestima em que se encontram, e isso, obviamente está na forma 
como os pais amam, acreditam e confiam nos filhos, portanto, se 
o ingrediente mais importante da saúde mental é uma autoestima 
elevada, de onde ela vem? Quem nos responde é Briggs (op. cit., 
p. 7):

Um estudo de Stanley Coopersmith, entre 
outro, demonstrou que essa característica 
não tem relação com a riqueza da família, 
a educação, o lugar onde a criança mora, a 
classe social, a ocupação do pai, ou o fato 
de a mãe estar sempre em casa. Ela vem da 
qualidade das relações entre a criança e os que 
desempenham papel significativo na sua vida.

Pensando nessa fala de Briggs e nos relatos que ouvimos, 
podemos dizer que toda criança, embora completamente diferente 
das demais, tem as mesmas necessidades psicológicas de se sentir 
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amada e digna. Tais necessidades não desaparecem com a infância, 
todos nós as temos e elas nos acompanham até a nossa morte. 

Carnegie, (2012) nos fala que um dos fatos mais básicos da 
psicologia humana é a atenção que damos a elas, essa atenção nos 
faz sentir especiais e importantes, fazendo com que queiramos estar 
perto de pessoas que demostram interesse por nós e quando nos 
sentimos assim queremos retribuir o carinho recebido mostrando 
interesse por elas. Por isso é tão importante a presença dos pais 
e das pessoas significativas na nossa vida, à satisfação dessas 
necessidades é tão relevante para o nosso bem-estar emocional 
quanto o oxigênio é para a nossa sobrevivência física.

Notamos que por mais estranho que pareça, muitos pais tem 
certeza de que amam os filhos, mas de algum modo, as crianças não 
percebem tal afeição. Esses pais não foram capazes de comunicar, 
ensinar o seu amor e a maneira pela qual ela irá se desenvolver. 
Os pais podem saber “o que ensinar”, mas provavelmente não 
terão muito êxito se também não souberem “como ensinar”. Isso 
é verdadeiro tanto para os pais, quanto para os professores.

Humphreys (op. cit., p. 241) alega que “a chave para ‘como 
ensinar’ é estar sempre ciente da influência da autoestima no 
progresso educacional da criança, e assegurar-se de que todas as 
intenções de ensino com ela, elevam sua autoestima”. Dessa forma 
a importância da autoestima na vida das crianças dificilmente 
poderá ser exagerada.

Constatamos com os atendimentos que é imprescindível 
para qualquer criança receber da sua família bons exemplos, seja 
no comportamento, no amor, na educação, na honestidade, na 
valorização, enfim, tudo é importante para a sua formação. O fato 
é que a base de tudo na vida do ser humano está na absorção 
(infância). É nela que adquirimos a autoestima e tantas outras coisas 
relevantes para um bom relacionamento humano. Tiba (2002) 
exemplifica que “a autoestima é a fonte interior da felicidade” e esta 
felicidade de que fala é a de sentir-se amado incondicionalmente. 
Quando a criança consegue fazer alguma coisa que dependa só 
dela sua autoestima também está sendo alimentada, o prazer que 
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ela sente de ser capaz de poder fazer é mais que elevado e o seu 
crescimento torna-se saudável e sem problemas emocionais.

Quando a criança tem êxito no que faz, começa a confiar 
em suas capacidades. E quanto mais acredita que possa fazer, 
mais consegue. Por isso, é tão importante ensinar a criança que 
ela pode fazer algumas coisas bem, e que pode ter problemas 
com outras coisas, mas que esperamos que ela faça o melhor que 
puder. Dessa forma, a criança ao ser elogiada se sentirá segura, 
confiante e capaz desenvolvendo uma boa autoestima. Como 
descrito por Cury (2003, p. 143) “O elogio alivia as feridas da alma, 
educa a emoção e a autoestima. Elogiar é encorajar, é realçar as 
características positivas”. E nós sabemos o quanto o elogio pode 
mudar uma situação desagradável e constrangedora. 

Nos chegam casos de pessoas que desanimam ante 
qualquer problema, talvez seja porque seus pais e professores 
nunca elogiaram as suas conquistas, só criticaram a derrota, 
o fracasso, a perda. Esquecem eles que todos nós nascemos 
vencedores pelo simples fato de enfrentarmos as adversidades da 
vida e continuarmos vivos. É importante salientar, que qualquer 
ser vivo possui qualidades e defeitos, mesmo aqueles considerados 
maus possuem características positivas, e é através desse lado bom 
que devemos elogiar, para depois criticar, essa é uma das melhores 
técnicas para se conseguir elevar a autoestima. Até porque, quando 
elogiamos alguém estimulamos o prazer, e o prazer abre as janelas 
da memória, isso quer dizer que, ao elogiarmos estamos fazendo 
algo que nossa mente desejaria que alguém fizesse por nós. 

Se ao contrário, criticamos antes de elogiar, estaremos 
obstruindo a inteligência daquele que criticamos, e ele reagirá 
por instinto, como um animal ameaçado. “Qualquer ser humano 
por mais agressivo que seja, se derrete diante de um elogio e fica 
desarmado para ser ajudado”. (CURY, op. cit., p 144).

Acreditamos que se os jovens considerados problemáticos 
e que sofrem de baixa autoestima, fossem elogiados pelas suas 
qualidades com certeza esse quadro se reverteria. Os jovens 
tímidos, obesos, discriminados e hiperativos, difíceis e agressivos 
melhorariam e muito o seu estado emocional. Além disso, os pais 
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e professores, desses jovens devem ser promotores de autoestima 
para que eles possam ter resultados significativos. 

A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO, DA ESCUTA, DO 
DIRECIONAMENTO

Com a experiência clínica pudemos perceber que há um 
mundo a ser descoberto dentro de cada jovem, mesmo dos mais 
complicados e isolados. Muitos jovens são agressivos e rebeldes, 
e seus pais não percebem que eles estão gritando através de seus 
conflitos.  Não há comunicação entre eles e o relacionamento de 
pais e filhos torna-se praticamente impossível. 

Durante a adolescência essas relações tendem a se estreitar 
de tal modo que eles não querem mais obedecer, respeitar e seguir 
as regras que os pais lhes impõem. Reclamam de tudo não querem 
mais ser tratados como crianças, querem que respeitem os seus 
gostos, as suas vontades, não querem dar satisfações e muito 
menos cumprir ordens.

 Barkley (2016, p. 61) nos faz lembrar que “o adolescente 
não é uma página em branco na qual escrevemos todas as nossas 
preferências, em vez disso ele é um mosaico, uma combinação de 
traços, personalidade e interesses da família inteira.”  E por ser 
assim os pais devem respeitar as preferências deles, sem achar 
que estão sendo desrespeitados ou desafiados, mas sabendo que a 
tarefa principal do adolescente é tornar-se independente dos pais.

Para os pais não é difícil identificarem um adolescente 
perturbado, há múltiplas manifestações de dificuldades de 
autoestima entre eles. Cury (op. cit., p. 44) nos informa que “os 
comportamentos inadequados muitas vezes são clamores que 
imploram a presença, o carinho e atenção dos pais”, assim como 
muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça ou 
dores abdominais, também são gritos silenciosos dos filhos.

Saber identificar e separar o sintoma físico do adoecimento 
emocional é um dos fatores principais para se chegar no cerne 
da questão, e é aí que entra a importância do atendimento 
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psicológico, um olhar técnico e minucioso que vai orientar e 
ajudar no direcionamento dessas questões. Como afirma Zanetin 
(2018, p. 12), “é necessário que se informe exatamente o que é o 
adoeciemento e que este é passível de acontecer com qualquer 
pessoa”.

Esclarecer isso para família é primordial para que eles 
entendam que não tem nada a ver com o filho ser anormal, são 
processos normais do marco do desenvolvimento humano que vai 
acontecer inevitavelmente com qualquer indivíduo nos momentos 
de transição de uma fase para outra.  O que vai definir se um 
comportamento é patológico ou não, são as condições ambientais 
e os fatores internos (DESSEN, JUNIOR, 2008).

O fato é que muitos pais recorrem aos psicólogos por não 
saberem como lidar com seus filhos e isso ajuda muito nesse 
processo de reconstrução e redução de danos no relacionamento 
familiar. Se esses sintomas emocionais, sociais e comportamentais 
são mostrados regularmente, então há necessidade de respostas 
aprofundadas e construtivas, quer seja no lar ou na escola e ajuda 
profissional fará uma grande diferença na vida dessas famílias. 

Quando o adolescente não está se saindo bem 
no colégio é muito simples para os professores, 
e até mesmo para os pais, concluírem 
erroneamente que ele não tem talento, ou 
quem sabe, seja retardado. Este adolescente 
pode estar deprimido, e sua depressão pode 
impedi-lo de tentar, de persistir, de assumir 
riscos que lhes permitiriam explorar seu 
potencial (SELIGMAN, 2005, p. 192).      

De acordo com ele, se os pais ou professores concluírem que 
a causa é a estupidez ou a falta de talento, o problema tende a piorar 
e o adolescente poderá aceitar esse conceito e incorporá-lo à teoria 
que fantasia a seu próprio respeito. Seu estilo explicativo ficará 
ainda pior, e seu mau desempenho escolar tornar-se-á habitual.
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  Na clínica observamos que quando os pais respondem 
negativamente a essas manifestações, é como se colocassem 
mais lenha na fogueira, nos problemas afetivos dos filhos. A 
resposta negativa “descontrolada” dos pais serve para convencer 
o adolescente de sua inadequação e falta de afeto, mergulhando-a 
mais ainda na insegurança. 

Na opinião de Ribeiro (2002), “a quantidade de “nãos” 
a que as pessoas foram submetidas, mais a forma como elas os 
assimilaram, juntamente com o tipo de sensibilidade de cada 
uma, responde pela quantidade de autoestima que têm hoje”. E é 
através desse nível de autoestima que se determina a quantidade 
de problemas afetivos que o adolescente enfrenta.

Outros fatores que permeiam a vida das crianças e dos 
adolescentes que tem dificuldades de relacionamento com os pais 
são a ansiedade e o stress. Lipp (2014, p. 31) afirma que “em cada 
fase do crescimento infantil, existem necessidades específicas que, 
se não preenchidas, podem levá-las ao stress”. Segundo a autora, 
se os pais não respeitarem a autonomia e a privacidade dos filhos 
eles poderão ficar apáticos, tornando-se rebeldes ou ansiosos, mas 
precisamente os adolescentes que precisam dessa autonomia para 
se firmarem como seres independentes dos pais.

A respeito dessa ansiedade nos filhos, Stallard (2010, p. 181) 
fala que “ela só se torna um problema quando ela impede que eles 
desfrutem de uma vida normal, afetando o desempenho na escola, 
nas relações familiares, nas amizades e na vida social”. Nesses casos 
os pais e os filhos vão precisar de ajuda e orientação profissional 
para aprenderem a lidar com essas situações e conflitos.

O trabalho de orientação e direcionamento de um 
profissional faz toda diferença na compressão dos pais sobre as 
fases do desenvolvimento infantil e dos adolescentes. Quanto 
mais eles souberem aplicar os conhecimentos adquiridos nesse 
processo, mais ajudarão seus filhos a enfrentarem as situações 
estressantes e desafiadoras do crescimento humano e isso é 
extremamente importante para que eles consigam pelo menos 
amenizar o adoecimento emocional e físico dos filhos, ao longo 
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desse ciclo da vida.
É muito importante que pais e professores saibam tomar 

atitudes certas e adequadas para tentar reduzir e eliminar os 
problemas emocionais. Vale salientar que nem sempre é fácil 
identificá-los principalmente quando os problemas não incomodam 
aos pais e professores, diferentemente daqueles que gritam e que 
clamam por ajuda, os problemas aparentemente silenciosos são os 
que mais necessitam de tratamento, de uma escuta profissional e, 
portanto, do amor, do carinho e da atenção dos pais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esses anos de contato com os adolescentes e 
seus familiares podemos constatar que para poder chegar a um 
relacionamento com os filhos nos dias de hoje é necessário que 
ambos, saibam se respeitar mutuamente e obedeçam, a uma 
verdade que descobriram juntos. Vale lembrar que transformar 
com igualdade, vir ao encontro um do outro, chegar juntos a uma 
verdade superior, não significa ignorar ou anular um relacionamento 
de autoridade, mas respeitar um ao outro.

Em cada sessão de terapia familiar pudemos observar que o 
caminho para um relacionamento saudável entre pais e filhos, está 
em saber ensinar os filhos a lidarem com seus próprios conflitos 
emocionais, mesmo sabendo que eles vão enfrentar decepções e 
frustrações passar por esses processos também é tão importante 
para o desenvolvimento deles, quanto os momentos de satisfação 
e prazer, faz parte do processo evolutivo do ser humano e é 
extremamente saudável para que eles aprendam a lidar com as 
suas próprias emoções. Por conta disso, percebemos o quanto 
as famílias saem impactadas com as descobertas que fazem ao 
longo do processo, é claro que não é nada fácil para qualquer 
um identificar as suas falhas e ter que corrigi-las pelo bem estar 
emocional da família, contudo, ao se predisporem a modificar 
suas ações e comportamentos, acabam sendo agraciados com os 
resultados, e isso é transformador na vida deles.
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  Esses anos de contato com os adolescentes e suas famílias, 
foram gratificantes e enriquecedores, cada história de vida serviu 
para nos mostrar o quanto ela é singular e desafiadora, mas que é 
possível solucionar qualquer situação que atormente a paz dessas 
famílias desde que hajam interesses e dedicação por parte de todos 
os envolvidos. O profissional sozinho não consegue dar de conta 
das demandas emocionais da família se ela própria não procurar 
se ajudar é uma via de mão dupla que precisa que cada um faça a 
sua parte, esse é o caminho principal para se chegar ao bem-estar 
emocional familiar.

Sabemos que lidar com as emoções podem ter tantos feitos 
organizadores como desorganizadores sobre o comportamento. 
Pode se revelar de modo construtivo e facilitador, como destrutivo 
e perturbador. Tudo vai depender da afetividade e do amor 
recebido durante a infância. São eles que vão determinar a nossa 
formação emocional que perpetuará durante a vida. Todo o amor 
que recebemos durante a infância é essencial para nos tornarmos 
seres humanos melhores. E ao recebermos este sentimento nobre, 
conseguiremos carregá-lo durante a vida, para que possamos 
passá-lo aos nossos filhos com segurança e sabedoria aquilo que 
recebemos dos nossos pais. Isso nos faz relembrar a primeira carta 
de São Paulo aos Corintios, que diz assim “Ainda que eu falasse 
a língua dos homens e dos anjos  [...] se eu não tivesse amor, eu 
nada seria”. Portanto é primordial que amemos uns aos outros, 
principalmente os nossos filhos, pois eles serão os pais de amanhã.
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CAPÍTULO 6
AFETIVIDADE: A CONSTRUÇÃO SOCIOAFETIVA EM SALA DE AULA

Ester Oliveira Costa
Marcleide Sá Miranda Oliveira

RESUMO
O presente artigo trata sobre a afetividade em sala de aula e 
sua relevância no desenvolvimento cognitivo de alunos entre 
cinco e sete anos de idade. O texto busca conceituar e pontuar a 
influência do afeto na aprendizagem de crianças nessa faixa etária, 
propondo uma reflexão sobre o papel do professor na construção 
socioafetiva do educando. Diante disso, realiza-se uma revisão 
literária, elencando o que há de mais atual sobre a temática, 
tendo em vista que o tema afetividade ainda é pouco debatido nos 
espaços educativos. Baseado nos teóricos Wallon (1995) e Morin 
(2003), o artigo busca ainda contribuir para o enriquecimento das 
práticas pedagógicas, possibilitando a discussão a respeito desse 
aspecto, com a finalidade de elucidar o saber docente, considerando 
o indivíduo em sua integralidade e, em caráter conclusivo, foi 
observada a importância da relação professor-aluno, dotada de 
afeto e atenção, para a plena fluidez da aprendizagem.
Palavras-chave: Afetividade. Cognição. Educação. Professor. 
Formação continuada.

INTRODUÇÃO 

Em termos gerais, professores sentem-se desafiados e 
motivados a oferecer o melhor para os seus alunos, de maneira a 
facilitar/mediar/conduzir o processo de aprendizagem. Faz parte 
da relevância sócio-profissional deste estudo, as reflexões pessoais 
sobre as questões da subjetividade que parecem interromper a 
fluidez do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, como 
a necessidade diária de contratos entre professores e alunos em 
relação à atenção e manutenção emocional dos sujeitos. Tanto 
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professores como alunos apresentam distúrbios em relação à 
afetividade nos ambientes de ensino, gerando incidentes de 
desrespeito, indisciplina e problemas de aprendizagem, o que 
será discutido neste estudo. Principalmente, como citado por 
Sant’Ana e Cebulski (2010), quando demonstram que se faz urgente 
uma profunda discussão sobre uma nova educação, que alinhe 
afetividade e cognição.

Pede-se que a consciência do leitor proceda a 
uma análise dos argumentos e reflita sobre a 
talvez importante contribuição ao pensamento 
humano que seriam estudos enveredados à 
pesquisa de uma nova educação, que buscasse 
“juntar os cacos” causados pela quebra da 
coesão entre a “afetividade” e a cognição, 
que as perspectivas basicamente racionalistas 
incrustaram na vida humana (SANT’ANA e 
CEBULSKI, 2010, p. 121).

Cognição e afetividade nunca estiveram tão presentes na 
discussão sobre essa nova educação que se desvenda a partir dos 
estudos de Morin (1978; 2003), mas é ainda uma dualidade difícil 
de ser compreendida pelos profissionais que exercem de maneira 
aligeirada seus compromissos educacionais. Esse dualismo1 ainda se 
faz presente em espaços escolares e muitos professores continuam 
a dividir o aluno em duas metades, separando o cognitivo do afetivo. 
Diante dessa realidade, surge a questão que conduz as discussões 
aqui apresentadas: Como as ações do professor podem potencializar 
o aluno, de forma apropriada, para construir um campo afetivo 
favorável à sua aprendizagem? Para responder a essa questão é 
preciso o docente se reconhecer nesse novo papel e perceber-se 
como agente transformador e fundamental nessa desconstrução. 
Por tanto, se faz necessário uma quebra de paradigmas, para que 
as crenças limitantes que perpetuam uma prática pedagógica sem 

1.  Dualismo – termo aqui utilizado como “coexistência de sensações, crenças, posições 
contraditórias em situações, indivíduos etc” (Dicionário Houaiss da língua portuguesa 
2009, São Paulo, Editora Objetiva).
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sentido e eficácia, sejam abolidas.
Foi apenas a partir da década de 1970 que alguns estudos 

acerca da afetividade começaram a surgir, encontrando ainda muita 
resistência em relacionar a afetividade com o desenvolvimento 
cognitivo. Partindo do pressuposto de que até o momento atual da 
educação, a construção do campo afetivo não tem sido vista como 
prioridade e recurso facilitador da aprendizagem do aluno e tendo 
em vista as ocorrências negativas relatadas no meio educacional, 
terem como pano de fundo o referencial afetivo, responsabilizando 
sempre a família, fica claro que, os resultados em insistir com o 
dualismo não tem sido satisfatórios, o que aponta uma necessidade 
urgente em investir no aluno como ser integral, nos aspectos 
afetivo, cognitivo e motor. Ao pensar no indivíduo com ser integral, 
o desafio da educação é desconstruir os modelos cruéis de opressão 
e domínio, dando espaço à construção de um novo olhar sobre o 
aluno, pensando em propostas que trabalhem a individualidade, a 
diversidade, a subjetividade, autonomia, protagonismo e relações 
interpessoais, fortalecendo o educando como um ser total. 

SOBRE A PESQUISA 

Durante a pesquisa, foram selecionados artigos, entre 
os anos de 2004 a 2016, que abordam de maneira específica o 
tema em questão e que trouxeram contribuições importantes 
para alcançar o objetivo proposto. Aqui, são apresentados alguns 
conceitos de afetividade, estágios, características e funcionamento. 
É uma análise de como ocorre o desenvolvimento da afetividade 
na infância, destacando os principais pontos. Foi empregado o 
método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar artigos 
científicos sobre o tema em questão, a partir de uma revisão de 
literatura, contemplando as teorias dos principais autores da área.

O objetivo principal é analisar a relação entre os aspectos 
afetivos e cognitivos no desenvolvimento de crianças com 
idade entre cinco (5) e sete (7) anos. Para isso, a pesquisa está 
fundamentada em estudos de autores que abordam afetividade 
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e cognição e a relação entre professor e aluno, tendo como 
base de leitura, fontes secundárias, como de artigos científicos e 
documentos legais, pesquisados em grande parte no site da Scielo.
org.

Dentre os materiais selecionados para estudo, encontra-se 
ênfase no artigo dos autores Tassoni e Leite (2012), que apresenta 
uma pesquisa de campo, com dados a respeito da vivência entre 
alunos e professores, detalhando os efeitos dessa relação. Partindo 
das considerações expostas pelos autores, o trabalho, de caráter 
qualitativo e analítico, analisa a veracidade da hipótese inicial, 
ponderando os diferentes pontos de vista discutidos. 

O QUE É AFETIVIDADE?

Na literatura, podemos analisar vários conceitos com ideias 
muito semelhantes a respeito do significado da palavra afetividade. 
Iniciaremos pela abordagem de Henri Wallon 

[...] para este autor, a emoção organiza a 
vida psíquica inicial e antecede as primeiras 
construções cognitivas. A gênese da cognição 
está, pois, para Wallon, nas primeiras emoções, 
as quais, por sua vez, estão diretamente 
ligadas ao desenvolvimento do tônus (aspecto 
orgânico) (SOUZA, 2009, p. 250).

Assim sendo, para o autor citado acima, a afetividade é 
a fase mais primitiva do desenvolvimento humano, vindo antes 
do cognitivo, é a partir dela que ocorre a preparação da vida 
psíquica, e daí em diante se institui uma alternância de domínio 
entre afetividade e cognição. Autores dos artigos pesquisados 
consideram a afetividade de forma bastante similar Loos-Sant’Ana 
e Barbosa (2016) definem afetividade como a suscetibilidade de ser 
afetado pelos fatores externos e internos decorrentes das relações 
interpessoais. 

A semelhança das definições de ambos os autores é 
claramente amparada na teoria de Wallon, os conceitos analisados 
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convergem para o mesmo sentido da palavra, que é tão sabiamente 
elucidada pelo teórico, quando diz que a afetividade é a capacidade 
humana de ser afetado por fatores internos ou externos de maneira 
negativa ou positiva. Para a criança de 5 a 7 anos de idade, as 
relações que se iniciam no lar, se estendem nas relações escolares 
tanto com os seus pares quanto com os professores. Fora do convívio 
familiar, as crianças dessa faixa etária vivenciam diariamente novas 
experiências, desafios, e conflitos, podendo estas serem positivas 
ou negativas, tendo em vista que a afetividade desenvolvida no 
âmbito familiar influencia diretamente no comportamento da 
criança refletindo nas relações interpessoais.  

A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O termo cognitivo está relacionado aos processos de 
obtenção do conhecimento e diz respeito a múltiplos fatores 
que abrangem a linguagem, raciocínio, memória, atenção, 
percepção, dentre outros. Esses elementos são responsáveis pelo 
comportamento do indivíduo e seu desenvolvimento intelectual. 
O desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo e motor 
são comuns a todos os indivíduos e tem o seu início desde o 
nascimento. Dependendo da fase vivenciada, os aspectos cognitivo 
e afetivo predominam um sobre o outro, ocorrendo um período 
de prevalência, nesse movimento os três aspectos se fortalecem 
entre si, ainda que o motor não esteja inserido na alternância de 
domínio com os demais. 

Assim, com base na teoria walloniana, Tassoni e Leite (2012) 
apresentam o princípio da alternância e preponderância funcionais, 
quando mencionam o movimento centrípeto e a força centrífuga. O 
primeiro aponta para o momento quando a afetividade predomina 
sobre o cognitivo e o indivíduo está concentrado na construção 
do eu e o segundo quando a cognição domina, é um movimento 
externo, para a leitura do mundo e das coisas. Apesar de exercer 
um papel essencial no desenvolvimento do ser humano, a dimensão 
motora não assume dominância em nenhuma fase. No processo 
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de alternância e preponderância, os campos funcionais são 
favorecidos com os progressos do outro que está em domínio. Os 
autores Loos-Sant’Ana e Gasparim (2013) também citam em seu 
artigo os estágios sugeridos por Wallon (1995) designados como: 
impulsivo-emocional; sensório motor; projetivo; personalismo; 
categorial; puberdade-adolescência; e adulto. Defendendo a ideia 
do princípio da alternância funcional, postulado pelo próprio teórico 
para explicar o motivo pelo qual a inteligência e a afetividade se 
revezam durante os estágios. O conjunto funcional prevalece de 
acordo com o estágio vivenciado pelo indivíduo.

O período de formação da personalidade, denominado 
como personalismo, definido pela teoria walloniana, compreende a 
faixa-etária de três (3) a seis (6) anos. Nessa fase o desenvolvimento 
cognitivo é bastante veloz, pois a criança absorve as informações 
ao seu redor com fluidez, curiosidade e entusiasmo. Porém o seu 
empenho está direcionado ao contato com o meio, nas relações 
sociais e interação entre pares e adultos, e é nesse processo que 
se constrói a autoafirmação, tendo o outro como referência, 
vivenciando as situações de sedução, oposição e imitação que são 
indispensáveis para a composição do eu psíquico. O comportamento 
de oposição ao adulto, geralmente muito comuns em crianças nessa 
fase, nada mais é do que a procura pela autonomia. Como afirmado 
por Sant’ana e Gasparim:

As crises de oposição ao adulto, buscando 
a independência progressiva do eu, ajudam 
a criança a se fortalecer como indivíduo 
que busca autonomia. A criança quer fazer 
prevalecer suas vontades e, por isso, é, muitas 
vezes, desobediente, fazendo o contrário do 
que os adultos impõem (2013, p. 204).

Apesar dessa busca pela independência, a criança necessita 
ainda de referências, modelos de imitação que contribuam para a 
formação e fortalecimento da sua identidade. Inicialmente os pais 
ou cuidadores são as primeiras referências, em seguida surgem 
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outros modelos comuns ao ambiente familiar, parentes próximos, 
amigos da família, primos, tios, avós, pessoas que educam e 
orientam o comportamento de maneira informal. Ao ingressar na 
escola, surge a figura do professor, que na convivência diária torna-
se uma forte referência, sendo observado em todos os detalhes 
pela criança, desde a maneira como se veste, até a sua fala, gestos, 
comportamentos e ensinamentos, alvo de uma atenção direta, o 
professor é percebido e imitado em seus acertos ou falhas. 

O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DA AFETIVIDADE

O início da vida escolar é um marco na vida da família e 
especialmente da criança, há uma grande expectativa e ansiedade 
diante desse momento e de todas as vivencias que ele poderá 
proporcionar. A escola se torna uma extensão do lar, onde se espera 
receber acolhimento e atenção e, ainda, para muitas, pode ser 
o lugar mais seguro de suas vidas (FLORÊNCIO, 2018). O espaço 
educacional é pensado para desenvolver os aspectos, afetivo, 
cognitivo, motor e social do aluno, considerando-o como um ser 
integral. Dessa forma é natural que as emoções estejam presentes 
no ambiente escolar e não há como negá-las, pelo contrário, é 
necessário administrá-las. 

Ao professor cabe o papel de gerenciar a afetividade em sala 
de aula e nesse desafio diário é essencial encontrar o equilíbrio na 
construção da relação com o aluno. A dose de afetividade não deve 
ultrapassar o limite da privacidade, da ética e do profissionalismo, 
é preciso que o professor tenha clareza da sua responsabilidade 
(FLORÊNCIO, 2018). A ele cabe ensinar, promover a autonomia 
do aluno e ajudá-lo em suas dificuldades, é nessa dinâmica que a 
relação se estabelece. O excesso ou a falta da afetividade não geram 
resultados positivos. Professores não devem ser confundidos com 
pais ou tios, nem ao menos com pessoas estranhas, sem o mínimo 
de interação. O equilíbrio da afetividade na relação entre professor 
e aluno, promove harmonia, bem-estar e aprendizado significativo 
para ambos.
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Uma pesquisa desenvolvida em uma escola particular, 
numa cidade interiorana do estado de São Paulo, com o objetivo 
de analisar de que maneira os fatos ocorridos em sala de aula, 
especificamente as atitudes dos professores nas situações de 
ensino, comprometem a aprendizagem e a sua relação com o objeto 
de conhecimento, foi relevante para o percurso deste trabalho, 
pois acrescentou dados importantes aos estudos, a partir dos 
depoimentos dos alunos envolvidos.

Embasados em sua pesquisa, que discorre a respeito da 
influência dos aspectos afetivos na aprendizagem, Tassoni e Leite 
(2012), ouviram 51 crianças com a faixa etária entre 5 (cinco) e 17 
(dezessete) anos aproximadamente e descreveram em seu artigo, 
os resultados colhidos, demonstrando que o interesse do professor 
em atender às necessidades dos alunos, produz emoções agradáveis 
e cooperam positivamente para o processo de aprendizagem. Esse 
interesse pode ser concretizado através de ações pedagógicas 
simples, como: explicar de maneiras diferentes até que as dúvidas 
sejam sanadas, dar exemplos, dicas, mostrar formas diversas de 
fazer algo, explicar passo a passo, ensinar o aluno a estudar.

Um dos pontos destacados na pesquisa de Tassoni e Leite 
(2012) é a modulação da voz do professor, como um aspecto 
gerador de ansiedade ou tranquilidade. O tom de voz, o jeito 
de falar, a clareza, a forma como se refere ao aluno e as suas 
dificuldades, podem originar sentimentos diversos nos alunos e 
intervir tanto na aprendizagem quanto na relação com o objeto 
de conhecimento. Outro fator exposto é a atividade significativa, 
quando o professor planeja aulas contextualizadas, que fazem 
sentido para o aluno, que revelam função social e utilizam recursos 
didáticos interessantes, geralmente o aluno se apropria com mais 
facilidade do conhecimento, demonstra interesse e entusiasmo. Ou 
seja, esse cuidado do professor no planejar as aulas gera no aluno 
sentimentos positivos em relação a si próprio, pois possibilita uma 
aprendizagem de qualidade e consequentemente melhora no seu 
desempenho. Os autores Tassoni e Leite (2012) afirmam que “os 
fenômenos afetivos estão relacionados aos motivos e necessidades 
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tanto de alunos como de professores”. 
A função da educação é desenvolver as competências 

dos alunos, acolhendo as suas necessidades. Quando o professor 
considera esses fatores, planeja a sua prática com a finalidade de 
possibilitar ao educando o desenvolvimento das suas aptidões. Foi 
ressaltada ainda, a preocupação do professor com questões que vão 
além dos conteúdos ensinados. Por vezes essas preocupações são 
demonstradas através de gestos simples, como orientar os alunos 
a sentarem corretamente, ensinando-os que a postura correta 
contribui para um melhor desempenho, sugerir como podem cuidar 
melhor do seu material pessoal e auxiliar na mediação de conflitos 
entre alunos. Essas atitudes evidenciam atenção, cuidado e zelo, 
mostra que o professor está interessado no aluno, no seu bem-
estar e no seu desempenho. Portanto naturalmente despertam 
sentimentos positivos que contribuem para melhor aprendizagem.

Um dado interessante observado na pesquisa realizada por 
Tassoni e Leite (2012), é a associação que o aluno constitui entre 
a pessoa do professor e suas práticas pedagógicas, mostrando 
que o laço afetivo com o professor interfere no gostar do objeto 
de conhecimento. Foi possível verificar também a importância da 
mediação do professor na realização das atividades propostas. 
A prática docente deve considerar as necessidades do aluno, 
contribuindo para que o mesmo seja o protagonista, abrindo 
espaço de fala e estimulando a autonomia do aluno, elevando 
a sua autoestima, ressaltando suas habilidades e auxiliando nas 
dificuldades. Negar isso ao aluno é estabelecer uma relação de 
indiferença, que automaticamente desencadeia no aluno a falta de 
interesse em relação ao professor e ao objeto de conhecimento.

Quando o professor é de fato envolvido com a disciplina e 
demonstra prazer e satisfação no exercício docente, naturalmente 
ocorre o contágio emocional positivo, ou seja, o aluno é contagiado 
por essa relação afetiva do professor com o objeto de conhecimento 
e passa a demonstrar mais interesse pelo estudo. Crianças e adultos 
que convivem, estão em constante exposição a um contágio 
emocional. Tassoni e Leite (2011) esclarecem que “na teoria 
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walloniana o poder de contágio das emoções refere-se à tendência 
de propagação destas”. O movimento de contágio emocional ocorre 
naturalmente e é um evento facilmente observável nas classes 
de crianças de 5 a 7 anos. O envolvimento do professor com a 
aula, a maneira como o conteúdo é transmitido e o entusiasmo, 
desencadeiam o contágio de emoções positivas que motivam os 
alunos, como afirma Wallon:

A emoção tem a necessidade de suscitar 
reações similares ou recíprocas em outrem e, 
inversamente, tem sobre o outro uma grande 
força de contágio. É difícil ficar indiferente 
às suas manifestações, não se associar a 
elas através de arroubos de mesmo sentido, 
complementares ou mesmo antagônicos (1995, 
p. 99). 

O contágio emocional pode ocorrer também quando as 
emoções são desagradáveis, isso pode ser percebido quando ocorrem 
situações inesperadas em sala de aula.  Algumas vezes os alunos 
não sabem lidar com imprevistos, mudanças de rotina ou despedida 
de um coleguinha. Por vezes esses e outros eventos inesperados, 
geram algum tipo de comoção generalizada, como choro, medo ou 
desanimo coletivo.

Entre essas situações está a avaliação, sobretudo para alunos 
entre 5 e 7 anos que vivenciam essa experiência pela primeira vez. 
O medo do desconhecido e a autocobrança geram sentimentos de 
tensão e desconforto. Por isso é necessária uma atenção especial a 
esse momento. Não necessariamente tendo como ponto de partida 
a avaliação em si, mas o procedimento de correção. A avaliação deve 
ter como propósito reorientar as intervenções do professor na sua 
prática diária. Uma avaliação punitiva gera tensão, medo, desanimo 
e distorce a percepção que o aluno tem de si, assim, no momento da 
avaliação esses sentimentos afetam o raciocínio e a ação dos alunos, 
ocasionando, portanto, resultados negativos. 

Os alunos que participaram da pesquisa destacaram alguns 
pontos em relação ao comportamento do professor, aos quais eles 
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consideram importantes, como: paciência em explicar e repetir 
quando necessário, calma para lidar com o aluno e transmitir o 
conteúdo, senso de humor, descontração, atenção e carinho. Esses 
comportamentos por parte do professor possibilitam sentimento de 
bem-estar e segurança, tornando-o uma referência de sucesso para 
os alunos, como evidenciado por Tassoni e Leite (2012), “Os alunos 
do último ano da Educação Infantil, ao falarem de sua professora, 
destacaram uma admiração que os levava a observá-la como modelo. 
Imitava-se o que a professora fazia para ser competente como ela”.

Ribeiro (2009) ressalta que, segundo Pereira (2007), a 
construção do conhecimento é o resultado da relação social, histórica 
e biológica, estabelecida no dia a dia, por isso é necessário um 
aprendizado para lidar com o aspecto afetivo, assim como lidamos 
com os de natureza cognitiva. Essa habilidade precisa ser desenvolvida 
e o professor tem um papel fundamental nesse processo, pois o 
espaço escolar é um ambiente propício para essa aprendizagem. 
Ribeiro (2009) também defende que os estudos realizados sobre as 
relações afetivas entre professor e aluno, apesar de apresentarem 
abordagens e análises diferentes, chegam ao mesmo resultado: a 
relação professor/aluno, quando estabelecida sem afetividade, é a 
principal responsável pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

Loos-Sant’Ana e Gasparim (2013) alertam para a necessidade 
de o professor conhecer os estágios do desenvolvimento humano 
propostos por Wallon (1995) e suas características. Esse conhecimento 
dará ao educador a compreensão da fase específica pela qual o aluno 
está passando, quais as suas necessidades para aquele período, e 
assim o docente terá mais clareza ao planejar as atividades, realizar 
as intervenções e direcionar as relações interpessoais em sala de aula, 
procurando sempre alternar entre o campo cognitivo e o afetivo.

Ribeiro (2009) aborda em seu artigo uma questão 
importantíssima, que na verdade deveria ser o ponto de partida 
ao pensar na prática pedagógica com base na afetividade, que é a 
formação afetiva do professor. A autora enfatiza a necessidade de uma 
formação de professores que contemple os aspectos humanos em 
sua integralidade, com fundamentos que envolvam razão, emoção, 



103

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES:
SAÚDE E EDUCAÇÃO

historicidade e cultura. A mesma considera que a falta de estudos 
relacionados à afetividade é um problema sério nos currículos de 
formação. No entanto a BNCC (2018), afirma um compromisso com a 
formação continuada dos professores e demais membros da equipe 
escolar, na busca de um realinhamento que contemple os objetivos 
propostos na regulamentação, a saber:

A primeira tarefa de responsabilidade direta 
da União será a revisão da formação inicial 
e continuada dos professores para alinhá-las 
à BNCC. A ação nacional será crucial nessa 
iniciativa, já que se tratada esfera que responde 
pela regulação do ensino superior, nível no qual 
se prepara grande parte desses profissionais. 
Diante das evidências sobre a relevância dos 
professores e demais membros da equipe 
escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma 
ação fundamental para a implementação eficaz 
da BNCC (BNCC, 2018, p. 21).

Afetividade é um tema pouco discutido entre professores 
(OLIVEIRA, 2014), a palavra afetividade remete a carinho, afago e 
doçura, essa é a ideia que ainda prevalece entre muitos docentes, 
tanto pela falta de interesse, quanto pela omissão dessa temática 
nas formações pedagógicas. Porém faz-se cada dia mais necessário 
que o professor se aproprie desse conhecimento, tendo em vista 
que a realidade diária vivenciada em sala de aula exige do docente a 
gestão das relações, ele é o principal componente nessa condução. 

O ambiente emocional da sala, os acordos de convivência, 
a reflexão sobre a ação, o auto avaliar-se, as mudanças de hábitos, 
o aprender a ouvir, o respeitar o espaço do outro, as diferenças, 
a construção da autoimagem, tudo isso perpassa o trabalho do 
docente, por isso é imprescindível que o professor compreenda a 
importância de apropriar-se da afetividade tanto como ferramenta 
propulsora do aprendizado dos seus alunos quanto para o 
desenvolvimento das suas relações interpessoais fora do espaço 
de trabalho. Nesse sentido a BNCC, se compromete a fazer valer 
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esse direito do aluno da Educação Básica: 

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira 
expl íc i ta ,  o  seu compromisso com a 
educação integral. Reconhece, assim, que 
a Educação Básica deve visar à formação e 
ao desenvolvimento humano global, o que 
implica compreender a complexidade e a não 
linearidade desse desenvolvimento, rompendo 
com visões reducionistas que privilegiam 
ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 
dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir 
uma visão plural, singular e integral da 
criança, do adolescente, do jovem e do 
adulto – considerando-os como sujeitos de 
aprendizagem – e promover uma educação 
voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades 
e diversidades (BNCC, 2018, p. 14).

A expectativa diante dessa diretriz é que o profissional da 
educação seja capacitado e sensibilizado para atender da melhor 
forma possível o seu aluno, compreendendo que ele é o ator 
principal para validar o que foi determinado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que, 
ainda hoje a ideia de dualismo está presente entre os profissionais 
da educação, levando muitos professores a enxergarem seus 
alunos como seres desconexos, separando o cognitivo do afetivo, 
principalmente pela formação deficiente de muitos cursos de 
licenciatura do país (FLORÊNCIO, 2018; OLIVEIRA, 2014). Sendo 
o professor o principal gerenciador das emoções na sala de aula, 
faz-se necessário fomentar nos espaços educacionais, discussões 
que possibilitem um novo olhar a respeito do homem como ser 
integral. Provavelmente esse seja o ponto principal para iniciar 
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uma quebra de paradigmas em relação à dualidade nos espaços 
escolares, conduzir o professor nessa transição de conceitos e 
exercício. Tassoni e Leite ressaltam essa necessidade ao final do 
seu artigo:

Ter consciência desses mecanismos possibilita 
ao professor uma reflexão mais criteriosa sobre 
sua prática pedagógica, bem como adquirir 
maiores condições de identificar sentimentos e 
emoções que podem inibir/travar os processos 
cognitivos, além de poder agir de maneira 
diferenciada diante de explosões emocionais 
que alteram negativamente o ambiente escolar 
(2012, p. 270). 

Constatou-se que existe de fato, uma conexão real entre 
afetividade e aprendizagem, podendo haver alternância entre elas. 
Isso foi verificado na pesquisa realizada, através da análise da fala 
dos alunos: 

Os comentários dos alunos do último ano da 
Educação Infantil abordaram ações concretas 
que os ajudavam, evidenciando-se um 
aspecto bastante tônico – falaram de ajudar 
com carinho, falaram de contato físico e 
destacaram a entonação da voz. Demonstrou-
se que a afetividade manifestava-se e nutria-se, 
frequentemente, pela via corporal. (TASSONI e 
LEITE, 2012, p. 264).

Diante desses dados, considero que os próprios alunos 
afirmam com clareza, a importância dos elementos que devem 
estar presentes numa relação de afetividade, como carinho, contato 
físico, entonação de voz, ou seja, presença intensa e concreta do 
professor em sala de aula. 

Foi observado também, que a relação afetiva entre professor 
e aluno é de fundamental importância para garantir um ambiente 



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

106

   |     (ORGS.)

emocional estável, que possibilite o pleno desenvolvimento afetivo 
deste, resultando na fluidez da aprendizagem, levando-se em conta 
que uma relação afetiva negativa, claramente trará resultados 
contrários de grandes proporções, confirmando assim, a hipótese 
inicial. No entanto, vale lembrar que é importante buscar um 
equilíbrio na dosagem da afetividade, para garantir a qualidade das 
relações, sem acarretar em excesso ou falta de afeto. 

Compreendemos que as ações positivas do professor 
podem potencializar o aluno, de forma apropriada para construir 
um campo afetivo favorável à sua aprendizagem tendo em vista 
que é o comportamento docente, que contribui para estabelecer 
uma relação positiva com o aluno e que este é influenciado por 
essa relação. 

A pesquisa realizada por Tassoni e Leite (2012) muito 
contribuiu para a realização desse artigo, pois apresentou com 
lucidez o contexto escolar e suas sutilezas do ponto de vista dos 
alunos, elucidando de maneira concreta, caminhos que conduzem 
a uma nova perspectiva a respeito da afetividade e sua relação 
com o desenvolvimento cognitivo. Assim, considero pertinente a 
inserção de formações continuadas com essa temática, no meio 
acadêmico, fazendo valer a BNCC (2018), que garante ao docente 
uma capacitação ampla, buscando aprofundar o conhecimento do 
professor sobre afetividade, de que modo ele constrói sua relação 
afetiva com o aluno, com o aprender e com o outro.
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CAPÍTULO 7
O LÚDICO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Cristiane Coelho Rodrigues
Marcleide Sá Miranda de Oliveira

Roberto Remígio Florêncio

Resumo
Importante abordagem sobre a ludicidade no processo de ensino 
e aprendizagem das crianças na Educação Infantil, utilizando como 
metodologia a revisão bibliográfica, onde foram selecionados 
livros, artigos e outros materiais publicados e atualizados, tendo 
como base autores que apontam como o lúdico pode ser um objeto 
facilitador na aquisição do conhecimento nos primeiros anos de 
vida escolar, entre eles, Kishimoto (2003), Piaget (1987) e Vygotsky 
(1989). A abordagem busca relacionar as brincadeiras lúdicas 
na Educação Infantil com o desenvolvimento e aprendizagem 
da criança. A pesquisa traz uma reflexão sobre teoria-prática 
pedagógica, dando ênfase ao lúdico como ferramenta no ensino-
aprendizagem, complementando-se com conceito e historicidade 
do lúdico, além de uma breve abordagem sobre o desenvolvimento 
infantil. 
Palavras-chave: Ludicidade. Aprendizagem. Desenvolvimento 
Infantil.

INTRODUÇÃO

A função dos jogos e das brincadeiras lúdicas na Educação 
Infantil tem sido bastante discutida no âmbito da produção 
técnico-científica, principalmente quando se trata do convívio 
entre os jogos de brincadeiras e o desenvolvimento físico-
motor da criança. As discussões têm sido, tanto do ponto de 
vista antropológico, como da perspectiva pedagógica, segundo 
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a pesquisadora Kishimoto (2003), quando analisa os jogos como 
um processo histórico constituído a partir da imagem da criança. 
A abordagem sobre a importância da ludicidade na Educação 
Infantil deixa claro que o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
psicomotor das crianças que desde pequenas têm participação 
ativa no cotidiano escolar, permite crianças ativas no seu próprio 
processo educativo, pois elas constituem uma imagem positiva de 
si, atuam no meio de forma independente e curiosa, na medida 
em que se percebem como integrantes transformadores deste 
ambiente.

O processo de aquisição do conhecimento envolve 
sujeitos, organização, planejamento, instrumentos e ferramentas 
didático-pedagógicas, entre outros elementos imprescindíveis ao 
desenvolvimento da prática pedagógica, cujo objetivo principal é 
a aprendizagem, que só acontece de forma significativa quando os 
sujeitos envolvidos estão preparados e motivados para enfrentar o 
desafio de ensinar e aprender, considerando que a aprendizagem 
deve ser um processo ativo e dinâmico em que os indivíduos não 
são simples receptores passivos, mas processadores ativos da 
informação.

O LÚDICO NA RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

Na Educação Infantil, o professor exerce um papel de 
grande importância na contribuição do desenvolvimento da 
criança, considerando que é ele quem vai auxilar no processo 
de construção do conhecimento da criança e, por isso, precisa 
compreender como se dá essa construção em cada estágio 
de desenvolvimento e num processo de interação, agir como 
mediador entre o educando, que está iniciando sua vida escolar, 
e o conhecimento, atento aos conhecimentos prévios da criança. 
Soares (2010) defende que o professor, além de conhecer as 
teorias,

precisa estabelecer um intercâmbio constante 
entre o conhecimento teórico e a prática 
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pedagógica, uma vez que, sua mediação é 
exercida através de uma prática pedagógica 
construída com cada momento do processo, 
em cada circunstância específica em que ele 
ocorre, de acordo com história pessoal de 
cada criança (p. 43).

Isso implica dizer que o professor precisa estar preparado, 
ter uma formação adequada, ter o conhecimento teórico e 
aplicá-lo na sua prática pedagógica; ter o conhecimento teórico 
consistente para saber fazer a mediação, para identificar o que a 
criança já sabe e partir desse conhecimento para uma evolução 
a outros níveis de aprendizagem, considerando que cada criança 
é única, tem sua própria história e precisa apreender de maneira 
prazerosa, motivadora, instigante, posto que, “o professor deve 
estimular a criança, valorizando e acreditando que ela é capaz 
de aprender” (SOARES, 2010, p. 45). O professor deve procurar 
envolvê-la num clima de afeto para despertar o prazer de descobrir, 
vivenciar, construir, reconstruir, confiar, ter expectativa positiva, 
proporcionando à criança uma aprendizagem significativa. Os 
indivíduos experimentam durante todo o seu ciclo vital, situações 
em que precisam repetir atividades para concluir o fazer ou o 
refazer de algo necessário como: relacionar-se com o outro, 
trabalhar, estudar, construir, interagir. Aprender é interação. A 
aprendizagem é uma soma de experiências vividas pelo indivíduo 
no decorrer da sua vida. É um processo de interação em que, 
quem aprende, por necessidade ou por prazer, também ensina, 
segundo Freire (1978). Compreende-se, portanto, que não há 
limite no processo de aprendizagem, desde que o ser aprendiz 
tenha sido estimulado, motivado a aprender. Todos os  são capazes 
de aprender a aprender, isto é, capazes de encontrar respostas 
para situações ou problemas. Quando se aprende, as atitudes, os 
hábitos, as posturas apresentam modificações significativas no 
indivíduo. Assim sendo, educadores devem  encontrar caminhos 
que os conduzam as efetivações da aquisição do conhecimento, do 
saber científico, da mudança de comportamento dos seus alunos, 
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posto que, segundo Fonseca (1995), a aprendizagem constitui-se 
em uma transformação comportamental. 

A aprendizagem constitui uma mudança de 
comportamento resultante da experiência. 
Trata–se de uma mudança de comportamento 
ou de conduta que assume várias 
características. É uma resposta modificada, 
estável e durável, interiorizada e consolidada 
no próprio cérebro do indivíduo (p. 127).

A abordagem sociointeracionista concebe a aprendizagem 
como um fenômeno que se realiza na interação com o outro e 
acontece por meio da internalização, a partir de um processo, 
anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva. Nessa 
perspectiva, a aprendizagem deflagra vários processos internos 
de desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando 
o sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação. 
Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte 
das aquisições do desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 75). 
Assim, um processo interpessoal é transformado num processo 
intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança 
aparecem duas vezes no ciclo do desenvolvimento humano: 
primeiro, no nível social, e depois, no nível individual; primeiro, 
entre pessoas (interpsicológica), e depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção 
voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos, 
uma vez que: 

Todas as funções superiores originam-se, 
das relações reais entre indivíduos humanos. 
Existem dois níveis de conhecimento: o real 
e o potencial. No primeiro o indivíduo é 
capaz de realizar tarefas com independência, 
e caracteriza-se pelo desenvolvimento já 
consolidado. No segundo, o indivíduo só é 
capaz de realizar tarefas com a ajuda do outro, 
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o que denota desenvolvimento, porque não é 
em qualquer etapa da vida que um indivíduo 
pode resolver problemas com a ajuda de outras 
pessoas (VYGOTSKY, 1998, p. 75).

Faz-se necessário observar o ritmo de aprendizagem de 
cada aluno de maneira individual, pois esta não ocorre de maneira 
uniforme, uma vez que as turmas de alunos são compostas por 
sujeitos de origens e meios socioculturais diferentes em que 
alguns aprendem com maior facilidade, outros demonstram 
certa lentidão e por isso, precisam de auxílio, de orientação do 
professor ou de colegas com melhor desempenho, diante de 
situações-problemas, ou seja, o aluno com maior dificuldade de 
aprender precisa de estímulos, de motivação para superar as suas 
dificuldades. A noção de motivação está também intimamente 
ligada à noção de aprendizagem. “A estimulação e a atividade 
em si não garantem que a aprendizagem se opere. Para aprender 
é necessário estar motivado e interessado. A ocorrência da 
aprendizagem depende não só do estímulo apropriado, como 
também de alguma condição interior própria do organismo 
(“sede”, “curiosidade”, etc.)” (FONSECA, 1995, p. 131).

 Na infância, mais especificamente no primeiro período 
da vida humana, que se estende até por volta dos seis, sete 
anos de idade, fase da vida em que acontece o desenvolvimento 
intelectual e sensório-motor, o processo de aprendizagem deve 
acontecer de forma que a criança sinta prazer, alegria, satisfação 
e interesse, despertados por atividades lúdicas, pois nesta fase 
de vida a criança gosta de brincar e na interação com outras 
crianças, com outras pessoas inicia seu processo de construção 
de representações e atribuição de significados a sua realidade. 
Mais que importantes, as brincadeiras são fundamentais e são 
garantidas diariamente em suas rotinas, pois lhes asseguram 
melhor desenvolvimento emocional, cognitivo e cultural (SOARES, 
2010, p. 16). A capacidade motora da criança se desenvolve na 
fase operacional em que ela realiza tarefas como pintar, rabiscar, 
cortar, realizando movimentos com as mãos. Nessa fase também, 
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a criança é bastante inquieta e, por isso, corre, pula, sobe, desce, 
enfim, a motricidade se revela na criança.

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (MEC, 1988) estabelece 
a brincadeira como um de seus princípios 
norteadores que a define como um direito da 
criança que, garante seu desenvolvimento, sua 
interação social, além de situá-la na cultura em 
que está inserida. As atividades de brincadeira 
na educação Infantil são praticadas há muitos 
anos, entretanto, torna-se imprescindível que 
o professor distinga o que é brincadeira livre 
e o que é atividade pedagógica com aspectos 
lúdicos (BRANCO, MACIEL & QUEIROZ, 2006, 
p. 44).

Dessa forma, o lúdico é um instrumento de inegável valor, 
uma vez que, está relacionado à infância e o que a criança mais 
aprecia é brincar.  Então, o papel do professor da Educação Infantil 
é transformar a brincadeira em conhecimento, em significados 
para que a criança possa progredir, evoluir, aprender brincando; 
desenvolver o cognitivo, a motricidade e adquirir habilidades 
e competências necessárias, através da utilização de recursos 
lúdicos adequados e atrativos, pois: “O lúdico é uma atividade 
séria que não tem consequências frustrantes para a criança, e pode 
ser usado como material didático para o ensino” (ARANÃO, 1996, 
p. 20). Não se pode conceber a prática pedagógica do docente 
da Educação Infantil sem a utilização de recursos e instrumentos 
lúdicos, uma vez que, a própria criança é lúdica, por isso, a escola 
e o professor, também, têm que ser lúdicos e devem desenvolver 
uma prática pedagógica que favoreçam a aprendizagem e a 
formação integral da criança, fazer com que a criança aprenda os 
valores humanos, perceba os limites para cada ação, uma vez que 
“é preciso acostumar nossas crianças a cumprir regras simples, 
dentro de um modelo bem planejado, sem exageros, mas que 
permita à criança exercitar-se e adquirir condições de preparar-se 
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para a realidade” (ROSSINI, 2001, p. 25).
Piaget (1987)   identifica quatro períodos de desenvolvimento 

da criança, que tem variações entre a idade cronológica e o estágio 
de desenvolvimento, dependendo dos estímulos que recebe e das 
características genéticas e/ou ambientais, ou seja, dependendo 
dos estímulos que recebe dos pais, da escola e dos espaços que 
a criança frequenta. Tais períodos podem ser identificados como 
sensório-motor, que compreende o período de vida de 0 a 2 
anos de idade, o período pré-operatório, dos 2 aos 7 anos e o 
período concreto, de 7 aos 12 anos. Assim sendo, segundo Piaget, 
as primeiras imagens mentais aparecem a partir dos 2 anos, na 
imitação diferida. Soares (2010) esclarece que é nessa fase que 
começam as brincadeiras de faz de conta, em que a criança finge 
por ser isto ou aquilo. Comenta ainda que é a chamada jogo 
simbólico, com o qual ela procura satisfazer os próprios desejos, 
na busca do domínio das situações; tudo como a criança quiser, na 
busca dos seu prazer de descobrir o mundo, de se descobrir.

Nessa fase, a criança começa a desenvolver a coordenação 
motora, a interagir com outras crianças de maneira mais 
consciente, a reconhecer a emoção de outras pessoas e por isso, 
precisa ser estimulada por meio da conversa, dos movimentos. 
Muito importante que a criança ouça música, dance, rabisque, 
manuseia brinquedos, quando estimulada e repete atividades, 
na tentativa de fazer imitações. De acordo com Soares (2010), a 
criança nessa fase apresenta pensamento egocêntrico, surgindo, 
contudo, outra forma de organização mental  que possibilita à 
criança relacionar-se com a realidade de uma maneira diferente 
da qual se relacionava antes (2010, p.16).  Dos três até os seis 
anos de idade, a criança vai evoluindo, passando a utilizar a 
linguagem, a interação, a comunicação, atribuindo significados 
importantes à sua realidade, ocorrendo modificações nos seus 
aspectos cognitivos, afetivos, psicológicos e culturais. Nessa fase, 
os brinquedos passam a ter um valor simbólico imprescindível 
e a imaginação mais aguçada, permite que a criança recrie a 
realidade, numa tendência lúdica, que confunde realidade e 
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fantasia. Somente a partir dos 7 anos de idade, a criança, a 
realidade passa a ser mais estruturada pela razão do que pela 
assimilação egocêntrica. A criança passa a sentir necessidade de 
explicar logicamente suas ideias e ações, substituindo a tendência 
lúdica do pensamento por atitudes críticas. 

 
ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

 O lúdico originou-se da palavra latina “ludus”, que significa 
jogo. Esse conceito deixou de ser relacionado somente ao jogo 
devido a suas implicações relacionadas às necessidades lúdicas 
ultrapassarem as fronteiras do brincar espontâneo. De acordo 
com Kishimoto (2003), o brinquedo educativo data dos tempos 
do renascimento, mas ganha força com a expansão da Educação 
Infantil entendido como recurso que educa, ensina e desenvolve 
de forma prazerosa o brinquedo educativo materializa-se no 
quebra-cabeça, destinado a ensinar formas ou cores, nos jogos de 
tabuleiro, que exigem a compreensão do número das operações 
matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham sequência 
de tamanhos e de forma; nos múltiplos brinquedos e brincadeiras 
cuja concepção exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil 
e materialização da função psicopedagogia: móbiles destinado 
a função visual, sonora ou motora carrinhos com pino que se 
encaixam para desenvolver a coordenação motora; parlendas 
para expressão da linguagem; brincadeiras envolvendo música, 
dança expressão motora, gráfica e simbólica. 

É importante ressaltar, que além, das brincadeiras 
auxiliarem na construção da identidade cultural da criança, 
elas entram para o auge total, a partir dos enfoques que Piaget 
e Vygotsky deram as interações das crianças, por meio dos 
brinquedos. Ressalta-se também o aumento da difusão dos jogos 
didáticos nas escolas brasileiras, com a pedagogia dos jogos 
froebelinos, esta prática foi adotada nos jardins de infância. Dessa 
perspectiva teve a noção de jogos livres nas brincadeiras cantadas, 
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e de jogos orientados quando se utilizavam materiais como; bola, 
cilindro e o cubo. Kishimoto (2003) discorre sobre as crianças do 
período colonial, os meninos no espaço de engenho de açúcar, a 
maneira como brincavam. Da descrição dessas brincadeiras, surge 
o desencadeamento dos jogos tradicionais. Acredita-se que esses 
objetos citados pela a autora eram os mais usados da época, pois 
não havia tanta diversidade de jogos e matérias disponíveis para 
novas produções como atualmente. Mas mesmo assim buscou-se 
compreender como as crianças se relacionavam com o mundo e 
como elas produziam a sua própria cultura.

O LÚDICO COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

De acordo com Piaget (1987) o Jogo não pode ser visto 
só como divertimento, distração ou para passar o tempo. Nessa 
visão ele é um dos principais instrumentos que favorece ao 
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral da criança. 
Partindo desse pressuposto, as práticas educacionais devem 
estimular a inteligência e orientar o aluno a descobrir e inventar, 
o professor como mediador do conhecimento deve provocar na 
criança a necessidade do conceito que ele precisa reconstruir. A 
fase inicial da vida escolar da criança é uma  etapa importante 
na vida do ser humano onde ela irá  se deparar com o mundo do 
conhecimento. No entanto, a criança chega a escola carregando 
uma carga de saberes  adquiridos em suas vivências  sociais que 
devem ser levadas em conta pelo professor, que por sua vez  deve 
ser compreensivo e tratar criança como criança. O brinquedo ou 
do jogo em si, a utilização do jogo pode potencializa a construção 
do conhecimento por contar com a movimentação interna típica 
do lúdico. Vygotsky (1989) revela por meio de seus estudos que 
o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a 
mediação do professor em outras situações que não jogos, em 
que alunos posam se desenvolver a partir da observação e da 
interação com o outro como propõe.

As práticas lúdicas não se resumem ao jogo ou ao brinquedo 
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em si. Esse pensamento é bastante consolidado pela reflexão e 
interpretação que se faz do pensamento de Vygotsky, sobre o 
desenvolvimento humano. Segundo Kishimoto (2003), é possível 
observar a preocupação do na análise do livro Aprendizado e 
desenvolvimento, um processo sócio cultural organizado por 
Marta Kohl, é possível observar a preocupação do autor com o 
desenvolvimento do ser humano ao percebê-lo como resultado 
de um processo histórico-social além de expressar o interesse 
em compreender diversos aspectos do comportamento humano 
por meio de informações de campos diversificados. O brincar na 
Educação Infantil proporciona o desenvolvimento intelectual,  
emocional e social.  Trabalhar o lúdico na sala de aula significa 
facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança os jogos 
e as  brincadeiras lúdicas na escola executadas  com a medição 
do professor fazem com que a criança aprenda  construindo e 
desconstruindo. Brincando a criança consegue ter  uma visão 
ampla sobre mundo. Ao brincar de faz-de-conta, a criança 
potencializa sua imaginação e se conhece. Por meio de símbolos 
exerce os papeis do que gostaria de ser quando crescer, onde 
cada objeto tem um significado. É muito interessante observar as 
crianças brincando de mãe e filha com as bonecas ou de casinha, 
médico, professor entre outros. Nessas brincadeiras de faz de 
conta, algumas crianças decidem o que querem ser na vida adulta. 
As brincadeiras simbólicas proporcionam o desenvolvimento 
imaginário da criança  e oferece  bons  momentos  e  satisfaz a 
criança .

A criança é, por natureza, lúdica. Brincar, para ela, é 
uma necessidade e com as brincadeiras elas aprendem a ter 
desenvolvimento de ritmo, agilidade, coordenação motora; 
despertam a observação, a criatividade, a instigar o diálogo, 
a esperar sua vez, a seguir regras, a negociar, a compartilhar. 
A brincadeira é um instrumento importante também no 
desenvolvimento da linguagem. Brinquedos e brincadeiras, 
quando bem conduzidos e orientados são ferramentas eficazes 
para o aprendizado das crianças. Por isso, é importante que a 
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escola desenvolva uma proposta pedagógica que contemple 
procedimentos e atividades lúdicas na prática docente de sala de 
aula para favorecimento de um convívio saudável, estimulando 
a criança em seu desenvolvimento, em sua aprendizagem, visto 
que: 

Os estudos têm avançado e hoje fala-se em 
“atitude lúdica”, isto é, a postura do educador 
com relação a todas as atividades propostas, 
perpassando tempos e espaços predefinidos 
para o brincar. Assumir uma atitude lúdica 
significa aprender e incorporar as linguagens 
expressivas das crianças e adotar essa postura 
em todos os conhecimentos e atividades 
(FRIEDMANN, 2012, p. 46).

O professor, ao desenvolver uma atividade lúdica, ao 
observar o brincar das crianças, adquire a capacidade de conhecê-
las por meio das atitudes durante a brincadeira, além das 
possibilidades de diversas aprendizagens por meio das atividades 
propostas. Importante salientar, que através da brincadeira das 
crianças, o professor poderá obter informações sobre o estágio de 
seu desenvolvimento, tanto no individual, como nas brincadeiras 
coletivas, além de auxiliá-la nas aprendizagens específicas, 
estimulando também as diversas aprendizagens. Aprender é muito 
mais complexo para a criança, por que é um processo que exige 
concentração no objeto da aprendizagem, pois o desenvolvimento 
cognitivo dela também é complexo, visto que, passa por etapas de 
maturação e cada criança tem o seu tempo de aprender. Por isso, 
é de fundamental importância a ação do professor, no sentido de 
encontrar formas para facilitar a compreensão e a aprendizagem 
das crianças. Assim, o professor deverá estar ciente de que: 

As atividades lúdicas são instrumentos 
altamente importantes, mais do que 
apenas divertimento, são um instrumento 
indispensável para o desenvolvimento do 
processo ensino aprendizagem, que propicia 
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a obtenção de informações em perspectivas e 
dimensões que perpassam o desenvolvimento 
do educando. A ludicidade é uma tática 
insubstituível para ser empregada como 
estímulo no aprimoramento do conhecimento 
e no progresso das diferentes aprendizagens 
(MALUF, 2008, p. 42).

Nesse sentido, o lúdico estimula a conhecer, a compreender, 
a interagir, a dialogar e a apreender os conhecimentos específicos, 
além de ajudar a criança a conhecer regras. Para isso, o professor 
deve organizar os conteúdos, principalmente os considerados 
mais complexos, planejar as atividades e deixar os alunos cientes 
dos objetivos da atividade lúdica que será aplicada. Assim, os 
alunos vão aprendendo, estimulados pela brincadeira ou pelo 
brinquedo, partindo do abstrato para o concreto. O professor 
precisa ter experiência com Educação Infantil e saber quais 
brincadeiras melhor se adequam à idade das crianças, traçando 
objetivos claros e precisos para a sua aula, consciente de que não 
deverá ocupar todo o tempo pedagógico apenas desenvolvendo 
tais brincadeiras, a menos que haja uma diversificação e estejam 
relacionadas ao conteúdo que precisa ser vivenciado. Ter também 
o cuidado para que as crianças não façam opção apenas, pelas 
brincadeiras, uma vez que, a criança pequena gosta muito de usar o 
seu tempo, brincando. Motivá-la sempre a aprender, “oferecendo 
possibilidades educacionais, pois, favorece o desenvolvimento 
corporal, estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para 
a adaptação ao grupo preparando para viver em sociedade, 
participando e questionando os pressupostos das relações 
sócias” (KISHIMOTO, 1994, p. 13). Nesse sentido, com atividades 
pedagógicas, envolvendo o lúdico a criança muda hábitos, 
consegue se relacionar melhor com o seu grupo, interage com 
mais sociabilidade, além de melhorar a autoestima, pois aprende 
com mais facilidade, aumenta as possibilidades de avançar nos 
resultados e cria laços com o professor que deve manter-se 
sempre ativo para proporcionar ao aluno, por meio de atividades 
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lúdicas, o despertar para:

Travar contato com desafios, buscar saciar a 
curiosidade de tudo, conhecer; representar as 
práticas sociais, liberar riqueza do imaginário 
infantil; enfrentar e superar barreiras 
e condicionamentos, ofertar a criação, 
imaginação e fantasia, desenvolvimento 
afetivo e cognitivo (FEIJÓ, 1992, p. 185).

Dessa forma, o ensino com atividades pedagógicas 
envolvendo o lúdico, poderá marcar o início de uma mudança 
significativa nas práticas pedagógicas e o crescimento do aluno, 
no sentido de construir seu conhecimento, sua história, aguçar a 
imaginação e confrontá-la com a realidade do mundo que o cerca. 
Contudo, é preciso investir na formação do professor, prepará-
lo para transformar a sala de aula num espaço apropriado para 
aquisição do conhecimento e a criança preparada para prosseguir 
com sucesso. A brincadeira  na infância  é indispensável, brincar  
é uma forma da criança exercer o seu direito de ser criança e ser 
tratada como tal. As brincadeiras lúdicas na sala de aula fazem 
com que a criança tenha uma infância saudável e uma bom 
rendimento escolar. Brincando a criança expressa suas emoções 
e sentimentos. Construindo, transformando e destruindo, a 
criança expressa seu imaginário, seus problemas e permite aos 
terapeutas o diagnóstico de dificuldades de adaptação bem como a 
educadores o estímulo da imaginação infantil e o desenvolvimento 
afetivo e intelectual. Dessa forma, quando está desconstruindo, a 
criança está expressando suas representações mentais, além de 
manipular objetos (KISHIMOTO, 2005).

CONSIDERAÇÕES 

O lúdico no processo de ensino aprendizagem é um 
instrumento de grande importância e está relacionado à criança. 
As brincadeiras podem e devem ser ferramentas que auxiliam 
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na construção do conhecimento, ajuda a criança a conhecer 
a si mesma, os seus limites e despertam para a imaginação e a 
criatividade, propiciando à criança o prazer de aprender, sem que 
ela se sinta obrigada, como ocorre no ensino de forma tradicional. 
Entretanto, as brincadeiras devem ser utilizadas pelo professor 
como instrumentos lúdicos de aprendizagem e não como 
passatempo ou apenas entretenimento. Por isso, o professor 
tem que preparar as suas aulas, planejar as atividades e ter, 
muito claro, os objetivos, relacionando as atividades lúdicas aos 
conteúdos que a criança precisa aprender. Analisando o conteúdo 
pesquisado, chega-se a uma compreensão de que as atividades 
pedagógicas lúdicas devem ser adequadas à idade e ao nível 
de escolaridade da criança e o ensino aprendizagem deve visar 
sempre a formação integral dela, com perspectivas de futuro. 
Para isso, a escola precisa acompanhar as transformações que 
ocorrem, de forma rápida, nos diversos contextos; o professor 
precisa ser hábil e ter embasamento teórico para aplicar, na sua 
prática pedagógica em sala de aula; reconstruir, considerando 
a necessidade de enfrentar os desafios de realizar um trabalho 
pedagógico, utilizando o lúdico, de maneira atrativa.

Desse modo, esse estudo buscou investigar o lúdico em 
sala de aula como ferramenta pedagógica, que possibilite à criança 
aprender e desenvolver suas potencialidades, estimuladas por 
uma prática pedagógica em que o professor crie condições que 
motivem a criança a aprender brincando. Este artigo, construído 
com embasamento teórico subsidiado por diversos autores atuais 
que tratam do assunto, é de fundamental importância para a 
aprendizagem e para o desenvolvimento da criança, por meio 
de recursos didáticopedagógicos relacionados aos conteúdos 
curriculares de forma integrada e que os professores devem 
utilizá-lo, adequadamente, com as crianças no processo de ensino 
e aprendizagem, tendo a oportunidade de vivenciar experiências 
novas, ensinar e aprender com as crianças. Constatou-se, por meio 
deste estudo, que o lúdico como ferramenta na educação escolar 
é defendido por vários estudiosos, como sendo um instrumento 
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que favorece ao educando possibilidades de aprendizagem, uma 
vez que se relaciona com a vida da criança. Chegou-se também à 
conclusão de que é possível conseguir avanços no desempenho e 
rendimento escolar dos educandos com a utilização de recursos 
didático-pedagógicos lúdicos que ajudarão, sem dúvida, para 
que os docentes consigam vencer os desafios da alfabetização 
de crianças e consigam o objetivo maior: a aprendizagem eficaz e 
significativa dos alunos.
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CAPÍTULO 8
QUESTÕES SOCIAIS: UMA ANÁLISE SOBRE EVASÃO ESCOLAR NA 

MODALIDADE JOVENS E ADULTOS

Liane da Silva Cavalcante Lima
Enio Silva da Costa

RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de compreender a relevância 
da questão social presentes no universo escolar, principalmente no 
tocante ao grave caso de evasão escolar na Educação de Jovens e 
Adultos. E se existem formas de enfrentamento empregadas pela 
gestão escolar, diante dessas situações vivenciada pela escola. 
Discute também a existência da diversidade de situações complexas 
decorrentes do ambiente em que os estudantes convivem, refletem 
no ambiente escolar e como a gestão concebe esse emaranhado de 
situações de adversidades e complexidades inerentes aos motivos 
causadores da evasão escolar.
Palavras-chave: Evasão Escolar. EJA. Serviço Social.

INTRODUÇÃO

No Brasil a evasão escolar tem se tornado uma temática 
com uma crescente discussão no âmbito da gestão acadêmica e 
pedagógica que envolve e responsabiliza distintos atores como: 
Estado, sociedade civil e movimentos educacionais científicos 
e políticos. Deste modo, é considerado como um problema 
preocupante às instituições de educação em geral, sejam públicas ou 
privadas, assim, a saída e ausência de estudantes provocam graves 
consequências sociais, acadêmicas e econômicas (RIBEIRO, 1991).

No estudo de Silva (2016) apresenta dados estáticos 
referente a evasão escolar na modalidade do ensino médio nos 2007-
2010, que aproximadamente 25% de alunos, número preocupante 
que reflete diretamente nas outras modalidades. Outra informação 
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dada no seu estudo mostra que os alunos brasileiros ao terminar 
o ensino fundamental abandonam o os estudos e nem iniciam o 
ensino médio. 

A evasão escolar na modalidade de jovens e adultos tem 
apresentado um número significativo e crescente, assim este estudo 
pretende identificar os fatores sociais e acadêmicos que mais 
influenciam a evasão escolar na modalidade jovens e adultos em 
uma instituição do município de Juazeiro-BA. É relevante entender 
o fenômeno evasão que persiste nos ambientes escolares e é 
potencializado dependendo das características regionais e contexto 
social. A evasão escolar é um tema que ainda persiste em todo 
cenário nacional (RIBEIRO, 1991).

No Brasil a modalidade de ensino EJA possui uma diferença 
relativo ao ensino regular, essa política educacional possui 
algumas flexibilidades que vai desde o cronograma de ensino, as 
atividades que na maioria são realizadas em sala de aula. Sendo 
assim oportuniza de forma flexível, aos alunos a sua permanência 
em sala de aula. Um fator que favorece a permanência em sala de 
aula é que coletivamente a turma possua 75% de frequência nas 
disciplinas. Dessa forma, o estudante matricula-se na escola que 
melhor se adéque ao horário e turno de estudo de acordo com a 
sua disponibilidade. 

Portanto, prima-se refletir sobre as causas que levam a evasão 
escolar, sendo de suma importância na tentativa de compreender 
o índice de alunos que evadem anualmente. A evasão escolar 
no EJA, necessita ser entendida de uma forma mais significativa, 
considerando sua complexidade, por se tratar de fatores sociais, 
que é uma das principais faces dessa evasão escolar considerando 
as suas causas e incidências na Educação de Jovens e Adultos.

A DIFÍCIL REALIDADE DA EVASÃO ESCOLAR

A evasão escolar é uma realidade em alguns países, em 
especial de terceiro mundo, com algumas diferenças entre eles. 
Dentre as diferenças, destacamos que, em meio a esse abandono 
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não fica perdido os anos investidos, podendo ao aluno voltar e dar 
continuidade de onde parou, sendo valorizado, como é o caso da 
França, em que o abandono do ensino está atrelado ao discente 
que se evade e não retorna no prazo ou no período de conclusão 
regulamentado para receber o diploma, porém o que ele cursou é 
valorizado. No tocante ao Brasil sobre a evasão nas universidades 
públicas, se não houver conclusão do mesmo, essa diferença de 
tempo entre o ingresso e a conclusão, não é valorizado, embora o 
aluno possa retomar de onde parou.

Autores como Dore e Lüscher (2008) ressaltam que as 
pesquisas sobre evasão são incipientes no Brasil. Para as autoras, o 
conceito de evasão escolar relacionado a uma educação que não foi 
completada, definem que existem alunos que mesmo realizando o 
ensino obrigatório, são descontínuos e variáveis. Para elas é preciso 
investigar o fenômeno da evasão escolar sobre a ótica de três 
dimensões conceituais: o nível de escolaridade, a questão social e 
razões que motivam o abandono escolar. 

Para as autoras, a problemática deve ser analisada desde 
o sistema social em que o aluno se insere, ao percurso escolar 
do estudante, a instituição (carga horária das disciplinas), os 
comportamentos e as atitudes dos que compõem essa competência 
para que ocorra uma maior permanência do discente na escola. A 
temática da evasão tem ganhando mais espaço nas discussões de 
pesquisadores da educação no Brasil.  Até a década de 1970, o foco 
das pesquisas sobre a evasão, segundo Freitas (2009), concentrava-
se nas razões que levam os jovens a abandonarem a escola. A partir 
do início dos anos de 1980, as pesquisas incorporaram fazendo uma 
retrospectiva histórica dos estudos sobre a evasão escolar no Brasil 
e no mundo.

A evasão escolar é um fenômeno de difícil definição, pois ela 
resulta da interação de vários fatores, propostas de ensino, modelos 
de avaliação, contexto social e familiar e interação dos evolvidos 
no processo ensino aprendizagem. Assim, o abandono escolar está 
relacionado a diversos fatores, que podem ser extraescolares, onde 
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dizem respeito às condições socioeconômicas, às características 
individuais, como podem ser intraescolares como o currículo, 
trabalhos dos educadores, condições de infraestrutura da escola, e 
outros (NASCIMENTO, 2016).

A escola passou do contexto de certezas (escola elitista que 
funcionava como base para inserção do cidadão na divisão social 
do trabalho) para um contexto de promessas (escola de massas que 
evidenciou a reprodução das desigualdades sociais), inserindo-se, 
atualmente, em um contexto de incerteza (escola fadada a nutrir os 
processos de exclusão). 

FATORES SOCIAIS: OS PORQUÊS

O objetivo de cada indivíduo quando ingressa nos estudos 
é de que venha a concluir, porém nesse período de escolaridade 
depara-se com diversos motivos que causam a desistência e a 
evasão. Considerando que união dos poderes públicos, privados 
e da sociedade, dedica-se mais a criar estratégias de ação para 
esse quadro de desistências e evasão mudaria (BRANDÃO, 1983). 
É valido ressaltar que algumas escolas já desenvolveram iniciativas 
na perspectiva de reverter esse quadro, com êxitos. Porém, ainda 
se percebe a necessidade de ir além dos avanços já propostos em 
várias escolas públicas do Brasil.
  O termo evasão ocorre quando um aluno deixa de 
frequentar a escola e fica caracterizado o abandono da sala de aula. 
Historicamente é uma temática debatida no cenário da educação 
pública, por ser um universo onde ocorre com maior regularidade 
e, que são ocasionados por diversos determinantes, que vão desde, 
profissionais desqualificados, metodologias arcaicas e inadequadas, 
professores sem qualificação, problemas sociais do aluno (distância 
da escola, necessidade de trabalhar e estudar), além dos descaso 
por parte do governo e ausência de políticas públicas.

De acordo com alguns teóricos a falta de políticas públicas 
direcionadas que garantam a permanência desses alunos no ensino 
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regular é resultado da falta do ensino e de oportunidades que 
fazem com alguns discentes necessitem trabalhar, por estar inserido 
numa situação de pobreza, pelo aumento da violência, entre outros 
problemas que podem estar relacionados ao contexto educacional. 
No mundo contemporâneo a evasão escolar vem tornando-se 
um tema conhecido de debate no âmbito acadêmico e científico, 
neste movimento de educação democrática e inclusiva, pensar em 
evasão escolar significa revelar e compreender os fatores sociais 
que dificultam a permanência dos estudantes nos espaços escolares 
(RIBEIRO e MOREIRA, 2017).

Santana et al. (2015) afirma que, de maneira geral, a evasão 
escolar está presente em todos os lugares que já se estabeleceu 
uma educação formal, em todas as faixas etárias, em maior ou 
menor grau conforme a classe econômica do aluno ou da sua 
família. Em sua maioria a falta de interesse por parte do aluno é o 
fator trivial, mas que nem sempre essa premissa é verdadeira. Uma 
dificuldade apontada é o fato do aluno ter dificuldade em aprender 
o conteúdo, por algum motivo e cada vez mais usar a memorização 
para a realização de atividades e descartá-los depois de ser avaliado, 
considerando a matéria desnecessária para o seu cotidiano. 

Silva (2016) apud Comarella (2009) classificou a evasão em 
dois tipos:  quando há o abandono direto do curso e quando se 
tranca matrícula de forma temporária. Um dos fatores que mais 
contribuem e afetam a evasão na América Latina, conforme a UNICEF 
(2015), é a desigualdade de distribuição de renda existente nesses 
países, o que afeta toda a estrutura educacional, gerando novas 
desigualdades sociais que se refazem em desigualdades culturais e 
educacionais (SILVA, 2016). Na verdade, vários fatores causadores de 
evasão indicados pelo PAIUB: são arrimo de família; a necessidade de 
busca de trabalho para sustento próprio e da família; o conhecimento 
e o interesse do aluno pelo curso; a falta de conhecimento e de 
estratégias pedagógicas da escola para evitar o abandono escolar; a 
falta de professores de base educacional (SILVA, 2016).



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

130

   |     (ORGS.)

REFLEXOS DA QUESTÃO SOCIAL NO CONTEXTO ESCOLAR

A escola é um cenário permeado de diversidades, portanto 
para Amaro (2011), tornou-se um espaço complexo. O autor 
discorre que os problemas sociais que atemorizam o contexto 
escolar, mas aproxima o espaço institucional com a realidade 
perceptível. Para o autor a realidade vivenciada por cada aluno 
faz dele um ser único, com suas representações inerentes ao seu 
entorno, que vão desde a sua família, e as relações sociais em que 
estão inseridas. Dessas vivências, os discentes trazem consigo 
todo um universo de inquietações, problemas e traumas que nem 
sempre sabem administrar, sendo assim produzindo obstáculos 
que na maioria das vezes para o aluno é intransponível. O contexto 
social dentro da escola necessita ser visto e revisto para que se 
encontre soluções dos conflitos que inviabilizam a permanência 
do discente em sala de aula.
  O estudo de Andrade (2017) traz como foco de estudo o 
Contexto da Escola Pública: olhares sobre a gestão escolar. A autora 
buscou compreender como as expressões da questão social estão 
inseridas no contexto escolar e como as escolas estão lidando com 
essa situação, uma vez que estão presentes diversas situações com 
suas diversas complexidades, oriundas do cotidiano dos discentes. 
A questão social para o Tavares (2007), é mercancia do processo 
produtivo, da produção e reprodução inerentes a sociedade 
capitalista, que expressam os conflitos recorrentes através das a 
vivencias. 

 Para a autora as expressões são situações das vivências 
diárias onde estão presentes situações que evidenciam a exclusão, 
desigualdades, sistemas de exploração e de resistências, situações 
essa que também são vivenciadas em profusas classes sociais, 
incorrendo com mais notoriedade nas classes menos favorecidas. 

Para Andrade (2017) as expressões da questão social na 
escola, estão vinculadas ao universo da estrutura familiar e dos 
problemas presentes nesse cenário que vão desde a problemas 
socioeconômico, político, cultural, relacionamentos problemáticos, 
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conflitos familiares, problemas de saúde, uso de álcool e drogas.
As expressões da questão social para Iamamoto (2010) 

estão evidenciadas atualmente relacionadas a ruptura entre a força 
do trabalho e as relações sociais. Para a autora esse panorama de 
ruptura, que interessa somente ao capital e aos empresários se 
apoiam na lógica do neoliberalismo, dessa foram banalizando a 
vida dos trabalhadores e das classes menos favorecidas em todas 
as esferas da vida social. Essa dinâmica para Iamamoto (2010) 
é permeada de perversidade no sentido de que essas pessoas 
socialmente mais vulneráveis passam a ser responsabilizadas 
e se tornam réus de um sistema marginalizado e, manipulam a 
responsabilização dos casos de sucessos para quem na realidade 
serão vítimas.

O INTERESSE DOS ALUNOS EM CONTINUAR ESTUDANDO

Foi percebido em sala de aula que a maioria dos alunos tem 
o interesse de estudar e concluir o ensino. Nas falas dos alunos foi 
possível identificar que a maioria tem interesse em terminar os 
estudos para se qualificar no mercado de trabalho, ou conseguir 
uma maior colocação no mercado. 

De acordo com Silva (2016), o interesse por concluir os 
estudos está relacionado diretamente com a possibilidade de 
manter-se no atual emprego ou de conseguir um melhor cargo, são 
raros os casos que o aluno deseja adquirir conhecimentos básicos 
para continuar sempre a estudar como entrar na faculdade. Isso é 
revelado nas falas da maioria dos alunos. Percebe-se que a busca 
pela escola é para atender seus anseios e objetivos particulares, 
para se alcançar um melhor posto de trabalho da qual fazem parte, 
mas da qual não pode participar de modo pleno quando não 
dominam a leitura e a escrita. 

A motivação dos alunos em continuar estudado é estimulada 
pelos professores que, quase todos os dias, elaboram aulas com 
conteúdo do dia a dia, tentando envolver os alunos a aprenderem 
com coisas comuns, sem complicar os conteúdos, facilitando o 
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ensino e a aprendizagem. O que faltam são projetos externos onde 
possa acontecer a troca e o compartilhamento de conhecimento 
entre as turmas. Tais projetos poderiam ser criados a partir do 
princípio em que o papel da escola é de adaptar-se à diversidade 
dos alunos, levando em consideração que cada estudante é um 
indivíduo e a sua origem socioeconômica e cultural influencia a 
forma de ser e de estar.  

Um dos fatores que diminui a motivação dos alunos é a 
qualidade do trabalho no EJA: são educadores desmotivados ou 
sem preparo, alunos cansados pela carga de trabalho, falta de 
livros ou com conteúdo duvidoso e sem qualidade, sucateamento 
da estrutura física, a desestruturação familiar, além das políticas 
de governo, o desemprego e a desnutrição (SANTANA et al., 2015). 
Infelizmente, esta é uma situação vivenciada pela a instituição em 
análise e é possível perceber isso na expressão do rosto de cada 
aluno, que chega na sala de aula cansado de um dia de trabalho 
puxado, pois os menos só trabalham em funções operacionais, 
onde é exigido principalmente a força física. 

CONSIDERAÇÕES

Podemos destacar deste estudo, alguns aspectos constatados 
em relação ao EJA e à evasão escolar. Primeiramente, que grande 
parte dos estudos sobre o abandono escolar e sobre as estratégias 
para diminuí-la está relacionada ao ensino superior; poucos são os 
estudos sobre o ensino médio, e no Brasil, existem menos pesquisas 
ainda. Nos estudos relacionados ao abandono escolar em alguns 
países do mundo, verificamos que, em alguns como na França, 
existe bom volume de textos sobre. O trabalho de reflexão acerca do 
tema evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos, nos permitiu 
perceber que a heterogeneidade é um traço da referida modalidade 
de ensino, que atende a uma clientela que não teve oportunidade 
de estudar no tempo certo ou que deixou de frequentar as aulas, o 
que sinaliza não só o afastamento das atividades escolares durante 
o ano letivo, mas também a desistência sem volta dele. 
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 Concluiu-se que para o discente jovem ou adulto, a decisão 
de retomar os estudos, ou até mesmo de iniciá-lo, requer um 
replanejamento de sua vida, principalmente do aluno trabalhador. 
Desde então, para que ele não desista, as condições de ensino e 
aprendizagem necessitam ser garantidas, assim como também 
o ambiente precisa ser estimulador, motivador, com atividades 
interessantes e desafiadoras e sobretudo interligadas aos contextos 
socioculturais dos estudantes, assegurando-lhe dessa forma, 
espaço para a reflexão crítica, autônoma e a criativa norteada numa 
perspectiva de emancipar o discente. 

Dessa forma, a busca constante de novas estratégias, novos 
caminhos para inovar o fazer educacional, chamando assim, os 
estudantes para a aprendizagem, motivando a sua permanência 
na escola e consequentemente a conclusão dos estudos formais. 
Mediante este trabalho pudemos constatar que a maioria dos 
alunos desistem pelo cansaço do trabalho exaustivo, e não existe 
nenhuma forma de resgate que mantenha esses estudantes na 
instituição de ensino até que finalize seus estudos formais. Embora 
os docentes busquem propiciar um método didático-pedagógico, o 
apoio em materiais didáticos é sucateado, arcaicos, e não atende à 
demanda, levando em consideração, que o EJA necessita de uma 
atenção pedagógica e metodológica diferenciada para que se criem 
mecanismo de motivação e permanência me sala de aula, por isso 
é necessário utilizar-se de dinâmicas metodológicas e estratégias 
de ensino e acompanhamento social, para atingir o interesse 
dos estudantes e sensibilizá-los sobre a importância do estudo 
para a inserção no mercado de trabalho, porém para ajudá-los a 
permanecer em sala após um dia exaustivo requer principalmente 
um trabalho com a autoestima do discente que acha que não 
consegue aprender mais, investindo fortemente na motivação.
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CAPÍTULO 9
O PAPEL DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO PACIENTE COM 

HANSENÍASE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Pereira da Costa
Edenilda Pereira da Costa

Minéia da Costa Figueiredo
Renata Clesia Feitosa Viana da Luz

RESUMO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, considerada uma 
doença hiperendêmica no Vale do São Francisco. O objetivo 
principal deste estudo é descrever o papel do profissional de 
enfermagem no cuidado aos usuários com Hanseníase. A pesquisa 
caracteriza-se do tipo relato de experiência e descritiva. O estudo 
foi desenvolvido no Ambulatório Multiprofissional Especializado-
AME, localizada na cidade de Petrolina-PE. A experiência ocorreu 
no acompanhamento mensal supervisionado no tratamento de 
um grupo de usuários acometidos por hanseníase no período de 
abril de 2017 a janeiro de 2018. Foram registrados um total de 64 
usuários sendo que, 39 usuários são de classificação operacional 
multibacilar e 25 paucibacilar. O processo de enfermagem no 
atendimento ao usuário com hanseníase envolve todos os passos 
para reconhecimento das necessidades de saúde e na unidade 
básica de saúde, iniciando-se através do atendimento ao usuário 
com suspeita, onde o mesmo procura o serviço com sinais e sintomas 
da doença, ou através da busca ativa dos comunicantes dos casos. 
Sendo considerada como um sério problema de saúde pública e 
faz-se necessário uma ampliação das ações e intensificação da 
execução da Política de Saúde instituída pelo Ministério da Saúde. 
Em relação à atuação do profissional enfermeiro, ainda existem 
muitos obstáculos que dificultam à sua efetivação, além do estigma 
que cerca essa doença, as dificuldades encontradas na busca ativa 
do usuário, pois a precarização das relações de trabalho fazem 
com que não seja ofertado um transporte para a realização desta 
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atividade, eximindo o Estado da responsabilização do tratamento 
desses usuários. Sendo assim, a enfermagem tem um papel 
fundamental na orientação em massa, controle e de igual forma no 
empoderamento do usuário para sentir-se envolvido e copartícipe 
pela eliminação da hanseníase na comunidade, tornando-se não 
somente responsabilidade dos profissionais de saúde, mas, da 
população geral para efetivação de todas as estratégias instituídas 
e da execução das orientações feitas pelos profissionais.
Palavras-chave: Hanseníase. Endemicidade. Papel da enfermagem. 

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de progresso 
lento, se manifesta especialmente por meio de sinais e sintomas 
dermatológicos e neurológicos como: lesões na pele e nos nervos 
periféricos, sobretudo os olhos, as mãos e os pés. O acometimento 
dos nervos periféricos é a característica principal da patologia e lhe 
concede um grande potencial para acarretar incapacidades físicas, 
que se não tratada corretamente progridem para deformidades. 
Estes fatores podem ocasionar alguns problemas, tais como: 
redução da capacidade de trabalho, restrição da vida social e 
agravos psicológicos, potencializados pelo estigma e preconceito 
contra a doença (BRASIL, 2016). A transmissão ocorre pelas vias 
respiratórias, através do contato íntimo e sé de 2 a 7 anos, com 
evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade (BRASIL, 
2017a).

Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
143 países reportaram 214.783 casos novos de hanseníase, o 
que representa uma taxa de detecção de 2,9 /100 mil hab. No 
Brasil, no ano de 2017, foram notificados 27.304 casos novos, 
perfazendo uma taxa de detecção de 11,13/100 mil hab. Sendo 
o segundo com o maior número de casos novos registrados no 
mundo. Pernambuco notificou em 2017, 2.126 casos novos de 
Hanseníase a taxa de detecção de hanseníase foi de 22,59 /100 
mil hab. Petrolina notificou em 2016, 301 casos novos e a taxa de 
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detecção de hanseníase foi de 201,30 /100 mil hab (SINAN, 2017). 
O Brasil ocupa o segundo lugar mundial no número de casos de 
hanseníase; ficando somente a sua frente à Índia. Já Pernambuco 
é o nono estado brasileiro com maior número de notificação do 
agravo, sendo a irregularidade do tratamento a maior causa do 
avanço da doença (WHO, 2018). 

A Hanseníase constitui um grande problema para a saúde 
pública, estabelecida como doença de notificação compulsória 
em todo o território nacional e de investigação obrigatória. Possui 
ações exclusivas direcionadas para a sua eliminação em todo 
âmbito nacional, através do Programa de Controle da Hanseníase, 
desenvolvido na Atenção Básica à Saúde - ABS, prestando 
assistência à população por meio de ações preventivas e curativas 
(BRASIL, 2016).  

Destaca-se que a hanseníase acomete qualquer classe 
social, idade ou sexo, no entanto, sua maior incidência é nas 
classes socioeconômicas menos favorecidas, população que 
vive em aglomeração e que possuem baixo nível de instrução 
(LOPES; RANGEL, 2014). Os profissionais de enfermagem que 
atuam na ABS têm papel imprescindível nas ações de controle da 
hanseníase, no que diz respeito à prevenção, busca ativa dos casos 
suspeitos e de seus contatos, diagnóstico dos casos, tratamento, 
acompanhamento, prevenção e tratamento de incapacidades, 
supervisão das atividades de controle, notificação dos casos, 
vigilância epidemiológica e pesquisa (LANZA; LANA, 2011).

Diante desse cenário, no qual, a hanseníase é considerada 
uma doença hiperendêmica no Vale do São Francisco, com 
importância epidemiológica para a Saúde Pública, torna-se 
importante o conhecimento da atuação do profissional enfermeiro 
no cenário da ABS na condução dos casos. Justificando então a 
importância deste profissional pelo mesmo desenvolver papel 
estratégico no acompanhamento dos indivíduos acometidos pela 
doença. Este estudo teve como objetivo geral descrever a rotina 
de trabalho de uma enfermeira no cuidado aos usuários com 
hanseníase no acompanhamento do diagnóstico à cura.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida no município de Petrolina, 
localizado no extremo oeste do Estado de Pernambuco, com 
área territorial de 4.561,872 km² e a população é estimada em 
343.219(IBGE, 2017). A Unidade onde o relato de experiência foi 
desenvolvido foi o Ambulatório Multiprofissional Especializado 
- AME Maria de Lourdes da Silva, localizada no bairro Antônio 
Cassimiro I, abrangendo vários bairros, dentre eles o Antônio 
Cassimiro I e II, Parque Cassimiro, Mandacaru, Parque Mandacaru 
e Vila Eulália. O presente relato de experiência fez referência aos 
cuidados de enfermagem aplicados por uma enfermeira, aos usuários 
acometidos por Hanseníase, residentes na área de abrangência da 
unidade de referência, que fizeram acompanhamento mensal 
supervisionado do tratamento no período de abril de 2017 a janeiro 
de 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A consulta de enfermagem é realizada através da aplicação 
individual do Processo de Enfermagem, através de ações 
sistematizadas e inter-relacionadas que promovam o cuidado 
holístico. Contempla os seguintes passos: histórico de enfermagem 
(inclui a entrevista e o exame físico), diagnóstico de enfermagem, 
prescrição de enfermagem e implementação da assistência e 
evolução de enfermagem. Assim, o processo tem por princípio 
o conhecimento das necessidades de saúde para a hipótese da 
prescrição e implementação da assistência (BARBIANI; NORA; 
SCHAEFER, 2016).

O método de detecção da hanseníase ocorre através 
de duas formas: ativa e passiva. A ativa é caracterizada pela 
procura sistemática dos usuários com a doença, realizada pela 
equipe da unidade de saúde, por meio de ações de investigação 
epidemiológica, exame de coletividade em campanhas e avaliações, 
bem como exames de grupos específicos, em presídios, escolas e 
mobilizações. Já a passiva é realizada através de encaminhamentos 
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a serviços de referência (BRASIL, 2018). 
No momento da avaliação surgindo dúvidas para diagnóstico, 

o enfermeiro pode encaminhar o usuário para uma unidade de 
saúde de maior complexidade do município, chamado de Serviço de 
Infectologia de Petrolina - SEINPE, que presta assistência secundária 
a usuários com hanseníase, tuberculose e leishmaniose. 

O Serviço de Infectologia de Petrolina tem foco no 
diagnóstico diferencial, apoio ao diagnóstico, tratamento de 
condições já diagnosticas bem como a prevenção e reabilitação de 
incapacidades. Ainda, o SEINPE conta com médicos infectologistas 
e dermatologistas e fisioterapeutas que atendem as demandas de 
doenças infectocontagiosas. 

Após o diagnóstico, o enfermeiro realiza a notificação 
compulsória na própria unidade de saúde bem como a administração 
da primeira dose supervisionada do tratamento. Em seguida, 
solicitam-se exames laboratoriais e realiza-se o encaminhamento 
para o serviço odontológico, na tentativa de detectar precocemente 
fatores que possam intensificar os estados reacionais da doença. 

O tratamento é disponibilizado pelo Sistema Único de 
Saúde-SUS e pode ser realizado com seis doses, sendo 1 dose por 
mês, conhecida como infecção Paucibacilar com as medicações 
Rifampicina (RFM) e Dapsona (DDS) ou com doze doses, sendo uma 
dose por mês, conhecida também como infecção Multibacilar com 
as medicações RFM, DDS e Clofazimina (CFZ). O acompanhamento 
mensal é necessário para avaliação clínica do usuário bem como 
orientações de auto cuidado e para a administração da dose 
supervisionada da Poliquimioterapia-PQT e entrega do blister para 
a autoadministração diária (BRASIL, 2017). 

Nas últimas três décadas foram observadas visíveis 
progressos no controle da hanseníase, estando relacionados a 
diversos fatores dentre eles: o acesso gratuito ao tratamento na 
forma de PQT, sendo esse excelente estratégia de combate à doença 
e marcante colaboração com importantes parceiros e compromisso 
político de várias nações, as quais a hanseníase é endêmica (WHO, 
2016).
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Ao se aproximar da conclusão do tratamento o enfermeiro 
agenda uma consulta médica na última dosagem supervisionada 
onde o usuário passa por uma nova avaliação neurológica 
simplificada, avaliação do grau de incapacidade física e orientação 
para os cuidados após receber a alta por cura (BRASIL, 2017).

Percebe-se que o papel do enfermeiro no processo de 
diagnóstico, tratamento e cura é de suma importância, sendo 
baseada na vigilância, utilizando como ferramenta às orientações 
e esclarecimentos. Ainda contribuindo no empoderamento do 
usuário na sua autoavaliação e a permanência dos sinais e sintomas 
das alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas. Além 
disso, realiza busca, participa ativamente durante o tratamento e 
acompanha mensalmente esses usuários. Como também , busca 
os comunicantes e faz exame físico minucioso. Sendo assim, tal 
profissional exerce papel estratégico no cuidado humanizado e 
integral, além de possuir maior vínculo com o usuário durante o 
percurso da doença.

Como mostra a tabela abaixo o número de usuários em 
tratamento na unidade de referenciada é grandioso, e apesar de 
toda a vigilância realizada por enfermeiros e demais profissionais, 
o quantitativo de contatos não avaliados ainda é alto.

CLASSIFICAÇÃO 
OPERACIONAL

NÚMERO DE 
USUÁRIOS

CONTROLE DOS CASOS

REGISTRADOS EXAMINADOS
MULTIBACILARES 39 139 119
PAUCIBACILARES 25 90 77

Tabela situacional dos usuários com hanseníase em tratamento na AME Maria 
de Lourdes da Silva no período de abril de 2017 a janeiro de 2018

Para Lanza (2014), analisar a hanseníase é de suma 
importância por se tratar de um dos agravos prioritários na política 
de saúde pública do Brasil, que requerem práticas que fortaleçam 
as ações de controle na atenção básica. A nação brasileira 
comprometeu-se a extinguir a hanseníase e outras doenças como 
problema de saúde pública ou diminuir significativamente suas 
cargas até 2015. 
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Logo, os aumentos da detecção precoce e da cura dos casos 
diagnosticados estão baseadas na redução da carga em hanseníase 
através da adoção das medidas terapêuticas imediatas e adequadas 
para cada caso, com a finalidade de alcançar a meta de eliminação 
da doença, como parte do plano estratégico do MS, enquanto 
problema de saúde pública nacional (BRASIL, 2013). 

A avaliação dos contatos ocorre através de ações da 
vigilância epidemiológica, que são fundamentais para o diagnóstico 
precoce e a quebra da cadeia de transmissão da doença, tal ação 
se mostra como estratégia central do Programa Nacional de 
Controle da Hanseníase. As unidades de saúde devem realizar ações 
programadas, considerando-se uma média de quatro contatos 
domiciliares por usuário. Para o sucesso das ações é necessário 
investimentos adequados a voltadas para o diagnostico, tratamento, 
vigilância de contatos, bem como a prevenção de incapacidades 
e a reabilitação, levando em consideração a heterogeneidade do 
panorama da hanseníase no Brasil (BRASIL, 2011; DESSUNTI et al., 
2008; OLIVEIRA et al., 2007).

Como parte da efetivação do processo de trabalho 
do enfermeiro realiza a busca ativa dos faltosos que tem por 
característica a possibilidade de interromper a cadeia de 
transmissão, sendo observado pelo acompanhamento mensal 
através da data do último comparecimento do usuário na unidade 
de saúde. Portanto, detectando a ausência do mesmo, o profissional 
realiza o rastreamento por meio de visitas domiciliares juntamente 
com o Agente Comunitário de Saúde da microárea, na tentativa 
de resgatar a continuidade do tratamento e com isso evitar o 
prolongamento da PQT e interromper a cadeia de transmissão.

 É de extrema magnitude o uso de protocolos municipais e 
fluxogramas de atendimento no programa de combate à hanseníase 
para a unificação da assistência ao usuário dentro de um contexto 
de valorização, equidade, regionalização e singularização das 
características do território local, assim como de seus fatores 
condicionantes e determinantes (COREN-MG, 2012). A Secretaria 
de Saúde do município de Petrolina disponibiliza um fluxograma 
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de atendimento para detecção da Hanseníase na forma impressa 
e digitalizada, distribuída para todas as unidades de saúde na ABS, 
incluindo a AME Maria de Lourdes da Silva.

São diversas as dificuldades enfrentadas durante o 
tratamento, apesar de todo acompanhamento necessário, o 
abandono é a principal, devido às restrições impostas ao usuário 
como abstinência de bebidas alcoólicas, as reações adversas 
apresentadas durante a terapêutica como escurecimento da 
pele, a não exposição a radiação solar, entre outros. Gerando 
consequências tardias da doença pelo não tratamento adequado, 
podendo acarretar incapacidades físicas, estas por si geram o 
estigma em torno da doença, causando também repercussões 
psicológicas e, muitas vezes, isolamento e afastamento das 
atividades laborais (LUNA et al., 2010).

CONSIDERAÇÕES  

A experiência descrita no decorrer deste estudo e as 
informações apresentadas fazem com que a hanseníase seja 
considerada um sério problema de saúde pública no município, 
pelo quantitativo alarmante de usuários diagnosticados na unidade 
de referência vivenciada. Dessa forma, exigindo prioridades nas 
políticas públicas e mudanças nas ações de saúde que quebrem 
a cadeia de transmissão e que, consequentemente, repercuta na 
redução dos coeficientes da doença. 

Apesar da existência de medidas de descentralização 
das ações de controle para os serviços de ABS e do exame de 
contatos intradomiciliares e extradomiciliares, destacam-se como 
importantes ferramentas na detecção precoce da hanseníase, 
evidenciando-se assim, como as principais estratégias para alcance 
dessa meta, uma vez que o processo de descentralização está 
ancorado nos princípios do SUS. 

Destarte, a enfermagem tem participação imprescindível na 
orientação da comunidade, monitorização e autonomia do usuário 
para sentir-se envolvido na prevenção, controle e eliminação da 
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hanseníase na comunidade. Logo, a responsabilidade não é apenas 
da equipe de saúde, mas, da população em geral para efetivação 
de todas as  instituídas. Através da disseminação de informações/
conhecimento sobre a hanseníase à população, o diagnóstico 
precoce se tornará e, por conseguinte, prevenir as complicações 
provocadas pela doença será mais provável, diminuindo o estigma 
presente ainda na sociedade. A atuação do enfermeiro neste 
contexto de educação em saúde poderá contribuir, positivamente, 
no rompimento do ciclo de contaminação que persistem até os 
dias atuais.
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CAPÍTULO 10
A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Jandira Maria da Conceição
Roberto Remígio Florêncio

RESUMO 
Reflexão sobre a inclusão na educação infantil, partindo 
do pressuposto de que a educação inclusiva pode oferecer 
oportunidades iguais aos diferentes, uma vez que se trata de um 
modelo educacional referendado por políticas públicas e discutido 
socialmente em diversos meios, mas ainda distante de alcançar 
o que é proposto na realidade escolar. A construção da escola 
inclusiva ou a introdução desta no contexto escolar vigente, desde a 
educação infantil, implica em pensar em seus espaços, profissionais, 
recursos pedagógicos etc. O texto descreve o que prevê a lei, o que 
propõe estudiosos da área e a realidade encontrada por meio de 
uma pesquisa realizada em uma escola municipal de Petrolina-PE.
Palavras-chave: Educação infantil; Inclusão; Política Pública.

INTRODUÇÃO

 Nas últimas décadas do século XX, surge uma nova 
concepção ética alavancando as defesas em prol dos direitos 
humanos, a busca dos direitos sociais e a ideia de igualdade, que, 
segundo Carvalho (2003, p.34), “contribuíram para ressignificação 
dos sistemas educacionais e do papel das escolas”. Apesar desse 
avanço significativo, a educação dita especial para pessoas que 
apresentam algum tipo de limitação ainda vinha sendo vista de 
maneira errônea, pois estas limitações eram tratadas como doença 
e, às pessoas portadoras, ofereciam-lhes tratamento patológico, 
como afirma Ramos:

Embora no século XX o olhar sobre a deficiência 
tenha avançado positivamente, as novas 
visões caminharam para uma concepção 
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patológica, isto é, marcada sobre tudo pela a 
ideia de doença. A pessoa com deficiência a 
ser “tratada” por uma perspectiva terapêutica. 
Surgiram institutos e escolas especiais com 
métodos também especiais – que, embora 
se constituíssem em avanço na história 
da deficiência, mantiveram (mantém) os 
indivíduos segregados (2010, p. 24).

 Com o passar do tempo, com novas descobertas e 
mudanças de visões, constata-se que esse paradoxo pode ser 
superado encaminhando a questão da pessoa com deficiência para 
a igualdade de direitos e oportunidades em relação aos demais. 
Carvalho afirma que:

[...] O conceito de escolas inclusivas pressupõe 
uma nova maneira de entendermos as repostas 
educativas que se oferecem, com vistas á 
efetivação do trabalho na diversidade (2004, 
p. 36).

 Carneiro (2011) enumera as resoluções que permeiam as 
diretrizes organizacionais para a educação inclusiva:
- disponibilizar recursos humanos capacitados em educação 
especial/ educação infantil para dar suporte e apoio ao docente das 
creches e pré-escolas ou centros de educação infantil, assim como 
possibilitar sua capacitação e educação continuada por intermédio 
da oferta de cursos ou estágios em instituições comprometidas com 
o movimento da inclusão; - realizar o levantamento dos serviços e 
recursos comunitários e institucionais, como maternidades, postos 
de saúde, hospitais, escolas e unidades de atendimento às crianças 
com NEE, entre outras, para que possam constituir-se em recursos 
de apoio, cooperação e suporte;
- garantir a participação da direção, dos professores, dos pais e das 
instituições especializadas na elaboração do projeto pedagógico 
que contemple a inclusão;
- promover a sensibilização da comunidade escolar, no que diz 



151

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES:
SAÚDE E EDUCAÇÃO

respeito à inclusão de crianças com NEE; - promover encontros de 
professores e outros profissionais
com o objetivo de refletir, analisar e solucionar possíveis dificuldades 
no processo de inclusão; - solicitar suporte técnico ao órgão 
responsável pela Educação
Especial no estado, no Distrito Federal ou no município, como 
também ao MEC/SEESP;
- adaptar o espaço físico interno e externo para atender crianças 
com NEE, conforme normas de acessibilidade (BRASIL, 2001, p. 
24-26).

EMBASAMENTO TEÓRICO-CONTEXTUAL  

A Constituição Federal, desde 1988, relata a garantia de 
uma inclusão escolar para os alunos com deficiência, em seu artigo 
206 inciso I, que cita: “todos têm direito ao acesso e permanência 
na escola em igualdade de condições”. Este artigo visa garantir o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação profissional.  

A inclusão só e possível lá onde houver 
respeito a diferença e consequentemente, a 
adoção de praticas pedagógicas que permitam 
às pessoas com deficiência aprender e ter 
reconhecidos e valorizados os conhecimentos 
que são capazes de produzir... Qualquer 
procedimento pedagógico ou legal que não 
tenha como pressuposto o respeito á diferença 
e a valorização de todas as possibilidades 
da pessoa com deficiência não é inclusão 
(SARTORETTO 2008, p. 79).

 A Constituição Federal de 1988 (art. 206) e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996 (art. 3º) têm por objetivo 
alicerçar e organizar o ensino de forma inclusiva; A LDBEN em seu 
artigo 58 e seguintes, explana que o atendimento educacional 
especializado deve ser feito em classes separadas da educação 
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regular em função das condições específicas do aluno, quando não 
possibilitarem a integração nas classes comuns do ensino regular. 
Conforme esse artigo, a substituição das classes regulares por 
classes especiais não pode ser admitida em qualquer hipótese e 
sim em casos específicos, reservados em lei e em conformidade 
com a Constituição Federal.
  As expectativas quanto ao desenvolvimento das crianças 
com deficiência deve ser a mesma em relação às crianças sem 
deficiência, rotular uma criança a um tipo de limitação e tão cruel 
quanto impedir de forma proposital o acesso de qualquer criança 
às informações que as levará a desenvolver-se.

Os pais devem protege-se contra profecias auto 
cumpridoras, garantindo que as expectativas 
para seus filhos permaneçam otimistas e 
elevadas. Se for para errarmos em nossas 
expectativas, que seja em favor de expectativas 
mais altas, e não mais baixas.[...]Se encaramos 
a deficiência como uma característica neutra, 
a informação que estar sendo compartilhada e 
apenas informação, não são julgamentos, e não 
há razão para piedade, para constrangimentos 
ou para vergonha (STAINBACK, 1999 p. 416 e 
419).

 A ajuda profissional se faz relevante para que seja 
proporcionada à criança com deficiência o tratamento necessário 
ao seu bem-estar, mas nada poderá substituir o convívio em 
sociedade, sobretudo em seu contexto escolar, onde devem ser 
estimuladas suas capacidades de desenvolver conhecimentos e 
relações múltiplas de amizade e interação social. Os pais precisam 
tomar consciência do poder que possuem na luta pela inclusão 
das crianças com deficiência de maneira eficaz na sociedade, essa 
conscientização quando proporcionada às famílias e à comunidade, 
sem dúvida, pode garantir o progresso em termos de inclusão. 
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A PESQUISA 

 Foi realizada pesquisa de campo por meio de visitas, 
observações e aplicação de questionários, com embasamento 
bibliográfico. Depois de realizada pesquisa teórica sobre educação 
inclusiva, tais informações foram confrontadas com a realidade 
encontrada nos dados coletados em uma escola da rede pública que 
oferece educação infantil localiza-se no município de Petrolina-PE, 
a fim de qualificar a educação inclusiva desenvolvida na unidade 
escolar e pontuar o que está de acordo ou em desacordo com o 
que especifica e lei e o que propõe os educadores.
 O que se propõem com a educação inclusiva é que 
crianças com necessidades especiais sejam atendidas de maneira 
diferenciada e de acordo com suas limitações tenham os incentivos 
necessários ao desenvolvimento de seus conhecimentos e de 
suas habilidades, garantindo-lhes oportunidades equivalentes 
às oferecidas aos demais, considerados “normais”. Sob esta 
perspectiva, os dados coletados na escola campo de pesquisa 
foram analisados levando em conta o objetivo da pesquisa e 
os pontos abordados no referencial teórico. Pela análise feita 
referente à infraestrutura da escola municipal, foi constatado 
que a mesma cumpre todas as exigências da legislação municipal 
para funcionamento. Na sala do Pré II (vespertino), a professora 
estava trabalhando a alfabetização com a utilização dos recursos 
fornecidos pela Secretaria de Educação do Município, por meio de 
um projeto denominado Alfa e Beto.
 O projeto tem por objetivo a alfabetização das crianças e 
o reconhecimento das sílabas através dos fonemas, como recurso 
e utilizado um DVD onde as sílabas são pronunciadas e ao mesmo 
tempo escritas para facilitar o reconhecimento do fonema e da 
forma como é escrito o signo linguístico. Durante a observação, ficou 
claro que esse recurso apresenta-se bastante eficaz, proporciona 
às crianças a utilização dos meios auditivo e visual, demonstrando 
o movimento labial que deve ser executado na pronúncia de cada 
sílaba.
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 Quanto ao aluno especial, ficou comprovado que a utilização 
do DVD chama sua atenção, o mesmo gosta de imitar o locutor que 
aparece nas imagens. Sobre isso, relata a professora:  

Apesar de ele ter dificuldade de reconhecer 
a silaba na forma escrita, os movimentos 
que ele faz imitando o locutor tem ajudado 
a desenvolver sua fala, algumas palavras 
ele já pronúncia de maneira perfeita, outra 
vantagem que pude notar e que como o DVD 
atrai a atenção visual, ele também passou a 
observar as pessoas quando estão falando com 
ele, as vezes ele consegui entender e elaborar 
respostas (ENTREVISTA 1). 

 Durante as observações, ficou aparente também que o aluno 
especial tem dificuldades de concentração, por isso, fica inquieto e 
sai algumas vezes da sala durante o período de aula, para que essas 
saídas não interrompam a aula ou ofereçam algum tipo de risco 
para o aluno, a escola dispõe de uma professora auxiliar (itinerante) 
que acompanha o aluno de forma integral durante o período em 
que ele se encontra na escola. 
 Devido à dificuldade de concentração durante algumas 
atividades desenvolvidas na sala, a professora itinerante costuma 
proporcionar ao aluno formas diferenciadas de desenvolver o 
conhecimento, e os demais alunos entendem o porquê da atenção 
diferenciada que o colega recebe. O seguinte episódio vivenciado 
na sala durante o período de observação melhor exemplifica essa 
compreensão: Durante uma atividade de Matemática, em que os 
alunos deveriam fazer operações de soma e subtração, a professora 
itinerante do aluno especial pegou um joguinho para que a atividade 
pudesse clamar a atenção da criança e ao se dirigir aos demais 
alunos para explicar o porquê da utilização do jogo alguns alunos 
falaram: “Já sabemos e porque o aluno X aprende de maneira 
diferente”.  Este episódio confirma a ideia explicitada por Ramos 
2010 de que:
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A adoção da teoria sócio construtivista como 
base do projeto e das ações pedagógicas 
proporcionou á equipe escolar a compreensão 
dos distintos tempos e formas de aprendizagem. 
...entendemos que a relação entre o sujeito e 
o objeto não é direta e que depende de uma 
série de elementos, entre elas a interação com 
outros sujeitos (RAMOS, 2010, p. 38).

 Durante as observações, outros aspectos que chamaram 
nossa atenção foram o ambiente e a forma como o aluno é tratado: 
em nenhum momento, em que ele “querendo participar”, foi 
excluído de alguma atividade, mesmo apresentando dificuldades 
para executar algumas tarefas. O aluno especial foi incluído 
nas atividades em grupo e nas atividades de recreação, além 
de participar das atividades desenvolvidas em projetos que 
proporcionam a interação das diferentes turmas. Isso desencadeia 
um clima de solidariedade e ajuda mútua entre as turmas. Os demais 
alunos têm atenção especial com o aluno X, inclusive os alunos das 
outras turmas, embora ele tenha uma maior proximidade com seus 
colegas de turma e apresenta certa resistência em se aproximar 
dos alunos das outras turmas. 
 Após o período de observação, foram aplicados questionários 
e feitas entrevistas com a professora, professora itinerante (auxiliar), 
gestora, alunos e mãe do aluno especial aqui denominado aluno X. 
Nas respostas conferidas pela gestora ao questionário foi possível 
constatar alguns elementos que aparecem como obstáculos no 
fazer educação inclusiva.
 Em resposta à pergunta: Qual sua opinião quanto à educação 
inclusiva? A gestora limita sua resposta de forma sintética: “É uma 
forma de inserir as crianças no contexto educacional”. Essa resposta 
simplificada confirma o que foi colocado anteriormente neste 
trabalho, o fato de que a educação inclusiva precisa ser divulgada, 
experimentada, concebida e comentada de forma intensiva para 
que essa concepção seja conhecida por todos, quer tenha ou não 
interesse no assunto. 
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 Interrogada sobre a disposição da escola para receber alunos 
especiais e sobre os recursos disponíveis para facilitar a integração 
desses alunos, a gestora responde que:

A escola não está totalmente preparada para 
receber crianças especiais porque ela não 
foi preparada para recebê-las; precisaríamos 
de profissionais capacitados e uma melhor 
adequação do ambiente escolar. O caso do 
Samuel é uma exceção, pois ele apresenta um 
grau leve de autismo, consegue se relacionar 
com os demais. Além do fato de a prefeitura 
ter disponibilizado um professor itinerante para 
auxiliar em suas atividades, a mãe do aluno 
demonstra grande interesse em acompanhar 
seu desenvolvimento na escola (ENTREVISTA 2).  

 A resposta da gestora destaca dois pontos relevantes para 
educação inclusiva; primeiramente o fato de o ambiente escolar 
não ser projetado visando o acolhimento das crianças especiais; o 
outro ponto é a importância da postura da família, que deve lutar 
para que os direitos de seus filhos sejam garantidos de maneira 
efetiva.
 Em resposta à pergunta: A escola dispõe de profissionais 
capacitados ou de capacitação sob a perspectiva inclusiva? A gestora 
explica que: “Há uma equipe na secretaria de educação que trabalha 
com professores itinerantes, preparando-os para trabalharem nas 
escolas”.
 Apesar de a gestora mencionar uma capacitação para os 
denominados professores itinerantes (profissionais que trabalham 
como auxiliares do professor nas classes que comportam crianças 
com necessidades especiais), ela não considera que a escola esteja 
preparada para educação inclusiva, como afirma em suas respostas 
anteriores e quando interrogada sobre quais as maiores dificulda-
des encontradas no cotidiano ao se tratar da educação inclusiva, 
responde que: “não ter pessoal capacitado para lidar com alunos 
especiais é o maior gargalo”.
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 Quanto ao questionário direcionado à professora, é 
importante mencionar que, quando interrogada sobre sua opinião 
em relação à educação inclusiva, ela respondeu que:  

A princípio, assusta receber uma criança com 
necessidades especiais, pois vêm logo as 
preocupações: de que forma irei trabalhar? 
Que recursos utilizarei? Vou fazer esse trabalho 
sozinha? De certa forma, me tranquilizei 
quando soube que a criança teria uma auxiliar 
com dedicação exclusiva, pois não deixaria 
de dar atenção aos demais alunos da turma 
(ENTREVISTA 1). 

 Essa preocupação está expressa também na resposta da 
professora quando interrogada se se sente preparada para o fazer 
educação inclusiva: “não, por não ter uma preparação, ou seja, uma 
especialização. Entendo que crianças com necessidades especiais 
precisam de pessoas capacitadas para entender sua linguagem e 
poder ajudar na superação de suas dificuldades.”
 As respostas concebidas pela professora nos remetem 
ao fato abordado anteriormente de que a educação inclusiva 
necessita, antes de tudo, que se tenham profissionais que além 
de boa vontade de receber essas crianças tenham formação 
especifica e sejam acompanhados e orientados em seu cotidiano 
e no desenvolvimento do trabalho proposto.
 Quando interrogada sobre as dificuldades de interação da 
criança especial com as demais na sala de aula? Ela respondeu 
que: “de forma clara e objetiva expliquei para os alunos que o 
aluno X é especial expondo para eles sobre sua deficiência e eles 
compreenderam a mensagem e logo acolheram muito bem o 
mesmo, onde houve uma boa interação de ambas as partes”.
 A interação descrita pela professora confirma o que foi 
dito anteriormente, com base nas afirmações de Ramos (2010). 
A educação inclusiva com toda sua perspectiva renovadora pode 
subsidiar no contexto escolar um ambiente onde sejam instigados 
o convívio social e a integração dos diferentes de modo que venha 



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

158

   |     (ORGS.)

a proporcionar as crianças uma visão desprovida de preconceito e 
com espírito solidário da aceitação das diferenças e da importância 
da ajuda mútua.
 Essa colocação nos remete ainda o que diz Carvalho.

Negar a deficiência (sensorial, mental, física, 
motora, múltiplas ou decorrente de transtornos 
invasivos do desenvolvimento) de inúmeras 
pessoas e tão perverso quanto lhes negar a 
possibilidade de acesso, ingresso e permanência 
bem-sucedida no processo educacional escolar, 
recebendo a educação escolar que melhor 
lhes permita a remoção de barreiras para sua 
aprendizagem e participação (2004 p. 60).

 Para finalizar o questionário foram feitas as seguintes 
perguntas: quais as maiores dificuldades encontradas em uma 
turma heterogenia? E na sua opinião o que deve ser feito para 
que a educação inclusiva torne-se uma realidade? A professora 
respondeu: 

O primeiro desafio a ser encontrado é a falta de 
assistência especializada, formação específica, 
assistente de sala e ausência de recursos 
didáticos, porém a rede municipal de ensino já 
está dando os primeiros passos, que é garantir 
às crianças especiais o direito a uma professora 
itinerante (auxiliar) que a acompanha em 
seu período escolar. Para que se tenha uma 
educação inclusiva de fato, é necessário que 
sejam desenvolvidos projetos pedagógicos para 
estes fins e colocados em prática. Precisamos 
também de uma conscientização dos pais, para 
que procurem os direitos de seus filhos, além 
de uma estrutura física adequada, pessoal 
especializado (ENTREVISTA 1).    

 Estas palavras da professora confirmam uma realidade 
descrita por teóricos e profissionais da educação. Quando afirmam 
que as escolas não estão preparadas para receber alunos com 
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necessidades especiais, seja no aspecto de infraestrutura ou pessoal 
especializado.  Em casos de pessoas portadoras de deficiência que 
podem ser identificadas condutas típicas de síndrome neurológicas, 
psiquiátricas, genéticas e com quadro de agravamento psicológicos, 
além das superdotadas com altas habilidades, fica cada vez mais 
difícil garantir a integração e permanência com qualidade nas 
classes regulares de ensino devido ou despreparo dos profissionais 
da educação, a falta de políticas públicas que garantam ações 
efetivas voltadas a esses fins. Sobre essa perspectiva Ramos 
(2010) explica que: “se faz necessária a conscientização de pais 
e professores com o objetivo de debater sobre alguns mitos que 
surgiram ao longo do tempo”.
 Ramos destaca a necessidade de que algumas concepções 
sejam revistas, dentre elas a ideia de que as pessoas com 
necessidades especiais necessitam de cuidados especiais; as 
pessoas que lidam com as PNEs, principalmente os professores 
precisam ser especialistas; as PNEs precisam frequentar escolas 
especiais; as PNEs atrapalham a aprendizagem das outras crianças. 
Essas concepções retrógradas atrapalham o desenvolvimento 
do trabalho de inclusão e se tornam os maiores obstáculos no 
desenvolvimento do trabalho de ensino-aprendizagem das crianças, 
sejam com ou sem deficiências físicas ou neuromotoras.

Nesse primeiro momento de acirrada luta 
pela inclusão, tivemos como antagonistas 
principais alguns especialistas vinculados 
á terapêutica, bem como professores de 
escolas especiais. inculcados pela ideia de 
“criar um mundo especial” para o deficiente, 
esses profissionais representam uma barreira 
para o nosso trabalho. pediatras, psicólogos, 
fonoaudiólogos, entre outros, a não acreditar 
que na escola regular seus filhos poderiam 
desenvolver-se (RAMOS 2010, p. 34).

 Com relação ao questionário aplicado à professora itinerante 
(auxiliar), pode-se afirmar que sua formação não é específica. Ela 
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é estudante do curso de pedagogia e fez uma seleção simplificada 
por meio da prefeitura, sendo aprovada, foi locada para trabalhar 
na creche e tornou-se auxiliar do aluno X. Quando perguntada 
sobre sua capacidade para desenvolver o trabalho com a criança 
ela respondeu que:

No início achei difícil, passei apenas a 
acompanhar as instruções da professora e 
o ajudar a fazer as tarefas; depois comecei 
a pesquisa sobre autismo, conversa com os 
familiares e pessoas que trabalhão com crianças 
autista e concluir que poderia contribuir para o 
melhor desenvolvimento do aluno X.

 Questionada sobre as capacitações oferecidas pela 
Secretaria de Educação do Município de Petrolina, a professora 
itinerante revela que: 

A secretaria fornece uma capacitação onde 
somos informados sobre nossas funções na 
escola, em sala de aula, enfocando o objetivo de 
promover a interação de crianças especiais na 
educação, não é abordado nenhum conteúdo 
especifico sobre alguma deficiência.

 Interrogada sobre os recursos utilizados para facilitar o 
aprendizado, ela explica que: “A escola não dispõe de muitos 
recursos, às vezes confecciono um material bem colorido e às 
vezes utilizo alguns materiais, como jogos fornecidos por mães que 
sempre acompanham e procuram interagir com a proposta feita 
pela escola”.
 A disposição da professora itinerante relatada em suas 
respostas condiz com o que destaca Ramos (2010) em sua 
experiência, ao relatar que, “na luta em prol da inclusão, a visão e 
opinião de muitos professores são verdadeiros obstáculos”; mas 
há alguns que de certa maneira identificam-se com o modo de 
trabalhar com pessoas que apresentam alguma deficiência e com 
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o convívio com as mesmas.
 Interrogada sobre o que considera mais relevante para o 
desenvolvimento do aluno X no contexto escolar? A professora 
itinerante responde: 

A rotina escolar. É muito importante que ele 
esteja na sala todos os dias, e que insista para 
que ele observe e realize as atividades. No 
início, era muito difícil mantê-lo na sala, agora 
ele até gosta das atividades e às vezes consegue 
ficar na sala durante toda a aula. 

 Ao falar sobre o que acha da proposta de educação inclusiva 
e o que espera com aplicação da mesma, nas escolas públicas, a 
professora itinerante coloca que: 

A educação inclusiva aparece como uma 
proposta renovadora que pode garantir 
os direitos das crianças com deficiência à 
uma educação de qualidade, em ambiente 
heterogêneo, contudo, falta ainda muito 
investimento para que se tenha educação 
especial de forma funcional, faltam muitas 
mudanças sob o aspecto pedagógico, de 
infraestrutura e social.

 Essa afirmação nos remete aos estudos de Carvalho  
(2010), que apontam algumas diretrizes, anteriormente citadas, 
e caminhos a serem seguidos para que o projeto de educação 
inclusiva seja efetivamente aplicado nas escolas. Observadas estas 
diretrizes e realizados planos nacionais de educação que visem à 
inclusão, segundo as necessidades de cada comunidade e seus 
povos, buscando-se parcerias entre aqueles que necessitam dessa 
educação, bem como, com aquele que provem de recursos que 
podem facilitar a concretização dos projetos. 
 Quanto às interrogações direcionadas às crianças, alunas 
da classe em que o aluno X está inserido, foi possível identificar 



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

162

   |     (ORGS.)

que as crianças têm um grande apreço por ele, pois, foi unânime 
a resposta positiva quando perguntados se gostam do coleguinha 
especial.
 Quando perguntadas sobre; qual a diferença que ele (o 
aluno X) apresenta em relação aos outros coleguinhas? Eles foram 
específicos em suas respostas: “ele quer brincar sem ser a hora do 
recreio”(alunos A e B),  “ele não que ficar na sala”(alunos C e D) 
“a professora falou que ele aprende de forma diferente” (aluno E),  
“ele faz bem devagarzinho” (aluno F).
 As respostas das crianças podem ser comprovadas durante 
a observação, pois foi notado que o aluno X fica o tempo todo 
chamando os coleguinhas para brincar ele fala: “vamobinca tu pega 
eu (sic)”, (ele se refere a brincadeira de pega-pega que consiste 
em uma criança correr atrás das demais, aquele que for alcançado 
passa a ser o pega e deve corre para pegar os outros), Fato curioso 
relatado por o aluno A e comprovado durante as observações é 
que: “ele só gosta que nos corra atrás dele, quando ele é o pega 
ele não quer” (aluno A). Assim, através dessas observações, pode 
ser comprovada que o aluno X quer atenção exclusiva, adora que 
as crianças corram atrás dele e quando é alcançado, cruza os 
braços e fala: “há! Essa não”. Esses fatos condizem com o que foi 
colocado anteriormente: o convívio com as crianças pode estimular 
o desenvolvimento físico e psíquico da criança especial, além de 
provocar nas demais o espírito de solidariedade. Como bem coloca 
Stanback: 

A ajuda profissional se faz relevante para que 
seja proporcionado a criança com deficiência 
os tratamentos necessários ao seu bem estar, 
mas nada poderá substituir o convívio com a 
sociedade sobretudo em seu contexto escolar, 
onde deve ser estimulada suas capacidades 
e desenvolver conhecimentos e relações 
múltiplas de amizade e interação social (1999, 
p. 419).
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 Esse espírito solidário pode ser comprovado nas respostas 
positivas quando perguntado aos alunos se gostam de ajudar o 
coleguinha especial nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 
Sobre isso, a professora relata que: “eles, entre si, já mantinham 
uma relação de cooperação e solidariedade, mas com a chegada 
do aluno X esse espírito se manifesta de forma coletiva e unânime, 
todos se esforçam para ajudá-lo”.
 Quando interrogados por que gostam de ajudar e brincar 
com o aluno X, a maioria respondeu: “porque ele é muito novo” e 
questionados como ele é novo se ele tem o mesmo tamanho que 
vocês? A resposta foi: “ele é novo porque não sabe fazer as coisas 
como nós (sic)”. Em resposta à pergunta, percebe-se ainda que 
a amizade com o aluno X é diferente da amizade com os outros 
alunos porque, em síntese, os coleguinhas sentem por ele maior 
indulgência ao responder coisas do tipo: “A mãe dele não deixa ele 
ir na minha casa”, “Ele é novinho, não sabe brincar de tudo”, “Eu 
gosto de ser amigo dele mesmo que ele não saiba meu nome”. Esses 
relatos das crianças nos remetem ao que Ramos (2010) aborda 
como um passo importante na concepção pedagógica da educação 
inclusiva.
 Outro fato vivenciado durante o período de observação 
e comentado pela auxiliar do aluno X chamou atenção para 
importância desse convívio. Em determinado dia, o aluno X não 
quis ficar na sala de aula e saiu acompanhado por sua auxiliar. 
Dirigindo-se ao berçário da creche. Ali, a professora responsável 
pelo ambiente explicou para ele que não se poderia fazer barulho, 
pois os bebês estavam dormindo, ele por alguns momentos ficou 
em silêncio observando a sala, depois começou o fazer barulho e 
a falar, então a professora pediu que ele saísse. Ele a olhou com 
repreensão e disse: “bicha chata” se retirando em seguida. Ao 
comentar o fato com a auxiliar, esta explicou que na sala de aula 
os alunos costumam falar “bicho chato ou bicha chata” quando 
o outro não faz sua vontade, ela explicou também que consegue 
ver avanços até mesmo neste tipo de colocação que o aluno X faz 
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porque ele conseguiu identificar que era errado o que ele estava 
fazendo e que a professora tem autoridade e que ele deve obedecer. 
Percebe-se o avanço até no uso do gênero feminino na expressão 
“bicha chata”. Para ele, trata-se de um grande desenvolvimento e 
que provavelmente foi adquirido devido mais ao convívio com as 
outras crianças do que com as aulas propriamente ditas.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A proposta de educação inclusiva aparece como um meio 
de proporcionar educação de qualidade que proporcione igualdade 
aos iguais e oportunidades semelhantes a todos. O que se propõem 
com a inclusão de crianças com deficiência nas classes regulares 
de ensino é que a sociedade, e sobretudo o sistema escolar, seja 
capaz de oferecer às crianças com algum tipo de limitação física 
ou psíquica oportunidades igualitárias.  
 A escola pública de ensino infantil estudada nesse projeto 
de pesquisa, diferente de muitas, contém em seu aspecto físico, 
condições adequadas à inserção do aluno especial que lá estuda, 
uma vez que este apresenta um leve grau de autismo e consegue se 
locomover e interagir com o ambiente e com os demais elementos 
do fazer escolar. Contudo, não foi projetada para acolher crianças 
com qualquer tipo de deficiência, nem dispõe de profissionais 
capacitados, como relata a gestora:

A escola não está aberta a receber crianças 
especiais porque ela não foi preparada para 
recebê-las; precisaríamos de profissionais 
capacitados e uma melhor adequação do 
ambiente escolar. Como disse, o aluno X é 
uma exceção, pois ele apresenta um grau 
leve de autismo e consegue interagir com 
todos, professores e demais estudantes. 
Mas, um outro caso, de um aluno com 
comprometimento motor, por exemplo, seria 
difícil de atender (ENTREVISTA 2).
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 Em análise à postura da gestão escolar, foi possível 
concluir que a gestão vê a educação inclusiva impossibilitada, por 
algumas deficiências no sistema educacional. Quando se trata do 
atendimento a crianças com deficiências mais específicas, essa 
constatação passa pela falta de capacitação dos professores, de 
recursos na escola e de condição de trabalho que possibilite dar 
atenção individual e diferenciada, além de escassas políticas 
pedagógicas especializadas e voltada para determinados fins.
 Quanto à professora, ficou claro que seus receios são em 
relação ao modo de ser trabalhado o desenvolvimento da criança 
especial. Sua insegurança, de certa maneira, é amenizada com a 
presença da professora itinerante, que dá suporte ao seu trabalho, 
uma vez que, fica responsável por orientar e acompanhar a criança 
com deficiência em suas atividades. A professora itinerante, por 
sua vez, apesar de não ser uma profissional especializada na 
área, desenvolve um trabalho satisfatório com o aluno, segundo 
nossas observações e o relato da família, através das entrevistas. 
Ela busca apoio em pesquisa sobre autismo e com pessoas que 
trabalham com esse tipo de deficiência, uma vez que, o sistema 
educacional, apesar de tê-la lotado nesta função, não oferece 
capacitação específica para o desenvolvimento do trabalho 
proposto. 
 Quanto à receptividade do aluno com deficiência por parte 
dos demais alunos, pode-se comprovar o que diz Stanback (1999), 
que alunos em séries iniciais, não apresentam preconceitos nem 
distinções em relação à condição física ou psicológica das demais 
crianças. Quando a professora explica de maneira clara qual a 
deficiência do aluno X e quais são suas limitações, ela possibilita 
o entendimento e aceitação dos demais alunos que acabam por 
ser solidários, oportunizando um crescimento de forma prazeroso 
para o aluno X. Em relação à família, são unânimes em expressar 
satisfação em relação à educação ofertada a seu filho na escola, 
podendo assim sintetizar um tratamento de respeito e interação 
proporcionado por o fazer inclusivo da escola.



ADRIANA SOELY ANDRÉ DE SOUZA MELO
ROBERTO REMÍGIO FLORÊNCIO 

166

   |     (ORGS.)

Percebi que na escola da rede municipal, 
ele teve um grande avanço, por questão de 
estrutura, por ter o acompanhamento de 
uma auxiliar e por o convívio com as outras 
crianças. Ali, ele é tratado como igual e não 
como diferente, ele desenvolveu a fala e, às 
vezes, consegue responder a perguntas (mãe 
do aluno X).

 Em suma, é importante que a criança especial tenha seu 
espaço garantido no convívio com as demais, onde poderá aprender 
com as diferenças e compartilhar experiências. É imprescindível 
também que os pais busquem garantir de forma efetiva os direitos 
de seus filhos e que as deficiências e a necessidade de inclusão, 
sobretudo no contexto escolar, sejam divulgadas de forma positiva 
e funcional para que a necessidade individual de alguns se torne 
uma necessidade social de todos. 
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CAPÍTULO 11
ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE 

INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE DA PESSOA IDOSA

Claudia Bim Cagliari Ferreira
Marina da Silva Souza Neto

Josineide Silva da Costa

RESUMO
Oportuno e atual, discorrer acerca do envelhecimento e 
acessibilidade do idoso assistido no ambiente domiciliar, este 
estudo compreende uma revisão bibliográfica e descritiva, de 
natureza qualitativa, e traz a reflexão sobre a importância do 
tema. É possível compreender alguns aspectos relacionados à 
acessibilidade, ao bem-estar e à qualidade de vida da pessoa idosa 
que é assistida no ambiente doméstico, considerando os diversos 
entraves que envolvem o processo de envelhecimento.
Palavras-Chave: Envelhecimento. Acessibilidade. Inclusão social.

INTRODUÇÃO

A temática sobre envelhecimento é assunto de preocupação 
em todo mundo. No Brasil até pouco depois da metade do século 
XX, as características demográficas do país indicavam que o Brasil 
era um País de jovens, com altas taxas de fertilidade e taxas de 
mortalidade que apenas começavam a diminuir. A partir de então, 
teve início um processo de redução das taxas de fertilidade que, nos 
últimos anos, vem se acelerando. Tal evento ocorre nas populações 
urbanas e rurais e em todo País. Significando que pessoas com 
mais de 60 anos vem caracterizando atualmente a população 
brasileira. O envelhecimento de uma população é determinado 
por vários fatores, entre eles, o prolongamento vida através da 
melhoria das condições e baixa taxa de fertilidade. Além disso, a 
própria dinâmica da Sociedade, em que as pessoas passam a ter 
outras perspectivas de realização pessoal e diante das condições 
sociais concretas optam por número menor de filhos ou retardam 
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o máximo tê-los. Nesse contexto, a configuração de família 
também muda e essa mudança implica em como as demandas dos 
idosos serão atendidas e, embora haja avanços na legislação para 
garantia de direitos, programas voltados para saúde da população 
idosa, no entanto, atender os pleitos das referidas população, 
implantação e efetividade do que está proposto e determinado, 
envolvem valores, conhecimento e reconhecimento, igualmente 
mudanças de comportamento, atitudes na Sociedade.

O presente artigo objetiva fazer uma revisão bibliográfica 
acerca do envelhecimento e acessibilidade do idoso assistido no 
ambiente domiciliar, considerando as implicações que ambos os 
aspectos surtem na vida dessa população. Nessa direção, far-se-á 
uma reflexão, baseada na revisão de três artigos que abordam a 
temática, com o intuito de compreender a importância do aparato 
familiar, bem como o ambiente já familiarizado pelo idoso, na 
perspectiva de melhoria da sua qualidade de vida. O interesse 
pelo tema surge através da pesquisa na área de saúde mental e 
gerontologia, considerando que muito se fala sobre os direitos da 
pessoa idosa no âmbito científico, porém, há um distanciamento 
entre estas duas temáticas. No entanto, compreende-se que são 
complementares, lembrando a definição do conceito de saúde 
pela OMS, como conjunto de fatores e não somente a ausência de 
doenças físicas, mas considerando aspectos sociais e psicossociais.

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em trazer uma 
breve reflexão acerca do envelhecimento e acessibilidade do idoso 
inserido no ambiente domiciliar. Os objetivos específicos são: 

◊ Refletir sobre as condições acessibilidade do idoso no espaço 
domiciliar
◊ Compreender como se dá a vivência do idoso nesse ambiente
◊ Refletir sobre os pontos positivos dessa realidade.

Discernir acerca da importância do acolhimento da 
pessoa idosa pelos seus familiares e as diversas complexidades 
que envolvem a garantia de melhor qualidade de vida para essa 
população é de extrema pertinência para as ciências sociais, uma 
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vez que se trata de um tema relevante para a sociedade.   
O presente artigo compreende um estudo bibliográfico 

descritivo de natureza qualitativa, que tem como referências três 
artigos científicos que tratam do tema. A pesquisa está dividida 
em (4) quatro partes, as quais sejam: introdução, em que se 
apresenta o tema, o objetivo, a metodologia e a relevância, o 
capítulo um, em que se trata diretamente do envelhecimento e 
acessibilidade do idoso no ambiente domiciliar, os resultados com 
base nos artigos consultados, e por fim, a conclusão, em que se 
expõe o ponto de vista das autoras. 

O PAPEL DO CUIDADOR NA INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE 
DA PESSOA IDOSA
 
 De acordo com Silva et al., (2017) refletir sobre o 
aumento da população idosa no mundo e especificamente no 
Brasil é   essencialmente importante em contextos de acentuada 
desigualdade social, visto que os esforços institucionais têm 
sido pontuais e desarticulados, recaindo sobre a família a maior 
responsabilidade do cuidado de idosos dependentes. Assim, 
torna-se essencial a aplicação de uma política pública de apoio 
às famílias e práticas de saúde que possibilitem um suporte 
qualificado e constante, para que a família possa ter condições 
materiais de proporcionar os cuidados da pessoa idosa, de acordo 
com as necessidades apresentadas em cada situação. Constata-se 
que a qualidade de vida da pessoa idosa assistida em ambiente 
domiciliar é mais elevada em relação aquelas residente em outros 
ambientes.
 Nesse sentido, promover a permanência desse idoso no 
ambiente doméstico, para que este possa continuar fazendo parte 
do núcleo familiar no período da sua velhice, é fundamental para a 
qualidade de vida da pessoa idosa, tanto no aspecto físico, quanto 
social e mental. Tem-se aqui o entendimento de que a família atua 
como ator principal no processo dos cuidados, considerando que 
os laços de afetividade são importantes para a qualidade de vida 
de toda pessoa, e em especial na fase da velhice pelos aspectos 
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que a compõem. Logo, espera-se que as famílias acolham e 
acompanhem esse idoso, que por muitas vezes fica impossibilitado 
de se locomover necessitando do auxílio de terceiros. Para Silva et 
al., (2017 apud Bireme 2017, p. 134), são considerados pacientes 
domiciliares “aqueles impossibilitados de deixar suas casas sem 
esforço excepcional e apoio, que são providos ou têm necessidade 
de serviços de saúde em casa, incluindo tratamento médico e 
cuidado pessoal”. Portanto, é nesse contexto estar à importância 
do cuidador e seu papel, junto com família, para promoção da 
acessibilidade e inclusão social da pessoa idosa nos espaços e 
relações sociais:

A inclusão social pode ser entendida como 
um processo que envolve ações mútuas entre 
a sociedade e a pessoa com deficiência, a fim 
de que os mais diversos indivíduos possam 
assumir seu papel social. Nesse sentido, 
o desenvolvimento da autonomia pode 
possibilitar a ampliação das relações sociais, 
principalmente para além do domínio familiar. 
(SILVA et al., 2017, p. 138)

 A inclusão social da pessoa idosa é um direito previsto na 
Constituição de 1988, bem como, no Estatuto do Idoso (BRASIL, 
2003), portanto é de competência da Atenção Básica a gestão 
do cuidado de toda pessoa de seu território. Nos casos em que o 
idoso possui dificuldade de locomoção e/ou incapacidade para ir 
até a unidade de saúde, o cuidado poderá ser ofertado no próprio 
domicílio, com equipes que se organizarão de acordo com a 
complexidade que cada situação determina. A atenção domiciliar 
deve estar articulada e integrada aos demais componentes da rede 
de atenção e agrega ações de promoção à saúde, prevenção de 
agravos, tratamento de doenças e, ainda, medidas de reabilitação 
(BRASIL, 2012).  
 Promover a acessibilidade e inclusão social significa 
garantia de direitos e exercício da cidadania. Uma sociedade 
inclusiva prevê a construção e o fortalecimento da cidadania pelo 
relacionamento entre os indivíduos diferentes entre si. Nesse 
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sentido, quanto maior a convivência, sem discriminações, maior 
a inclusão (BRASIL, 2010).

O cuidador, seja ele parental ou profissional contratado, 
tem papel fundamental na inclusão das pessoas idosas sobre 
seus cuidados, será o facilitador, o mediador e motivador que irá 
possibilitar essa inclusão e acessibilidade. Por outro lado, existem 
as condições concretas para inviabilizar o exercício do papel do 
cuidador: transporte, ambiente público, ambiente comunitário 
(estruturais e arquitetônicas) relações sociais (preconceito etário 
e pelas condições físicas, seja da idade ou por alguma deficiência 
física) e econômicas. 

Em relação às condições econômicas como fator 
inserção, Lima-Costa et al., (2003) e Caldas (2003) apud SILVA, 
2107, relacionam a situação socioeconômica dos idosos à saúde 
e à qualidade de vida, com a maioria dos idosos possuindo renda 
igual ou inferior ao salário mínimo, advindos de aposentadoria ou 
da assistência social através do Benefício de Prestação Continuada 
– BPC. Desse modo, traz a hipótese que idosos nestas condições 
econômicas tendem a qualidade de vida comprometida e ter 
um óbito precoce. Com esse perfil econômico dificilmente a 
família poderá remunerar um cuidador com perfil de qualificação 
recomendável para lidar com as necessidades colocadas pelo 
usuário. Logo, os dispositivos responsáveis por essas demandas, 
devem trabalhar para que essa população seja devidamente 
assistida no âmbito dos parâmetros estabelecidos pelas legislações 
vigentes. 

RESULTADOS

 De acordo com a bibliografia analisada, o envelhecimento da 
população mundial é algo complexo e urgente, principalmente nos 
Países em desenvolvimento como o Brasil, pois embora tenhamos 
alcançado melhorias nas condições de vida da população e avanço 
na legislação para garantia de direitos existe um distanciamento 
entre o Brasil legal e o Brasil real, nos deixando muito longe 
dos padrões de outros Países desenvolvidos. Além do mais, os 
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trabalhos, programas e projetos voltados para o envelhecimento 
e para pessoa idosa, geralmente estão voltados para populações 
urbanas. Os três artigos consultados demonstram a importância 
da participação familiar no cuidado dessa pessoa idosa, o aparato 
do Estado, na forma das legislações que garantem legalmente os 
direitos sociais, civis e políticos do idoso, bem como a mobilidade 
como aspectos fundamentais na melhor qualidade de vida desta 
população.
 No artigo1, observa-se o debate da inclusão social da 
pessoa idosa como fator preponderante para o seu bem-estar, 
destacando a acessibilidade, o convívio familiar e a assistência 
da família a partir da visão dos próprios cuidadores familiares. Os 
autores fazem uso de mapeamento de usuários de uma Unidade 
de Saúde da Família e aplicam questionário com questões 
demográficas e socioeconômicas, Medida de Independência 
Funcional (MIF) e uma entrevista semi-estruturada baseada 
no modelo biopsicossocial de incapacidade, para atingir o 
objetivo proposto. Nesse artigo é possível identificar a discussão 
voltada para os cuidados específicos do idoso incapacitado para 
suas atividades laborais, e o papel dos familiares na garantia 
de sua acessibilidade, as estruturas de acesso, assim como a 
dificuldade de acesso e a presença de barreiras arquitetônicas 
e de comunicação, e ainda o preconceito e a discriminação que 
interferem no desenvolvimento de sua cidadania plena.
 No estudo de número 2, a autora aborda a questão 
das Políticas Públicas destinadas a atender as necessidades da 
pessoa idosa, com base na garantia de direitos. A autora traz uma 
pesquisa de caráter bibliográfico em que aponta a necessidade 
de ampliação da acessibilidade nos grandes centros urbanos, 
destacando os entraves que a pessoa idosa ainda enfrenta, mesmo 
com o avanço e a ampliação dessas políticas de acesso.
 Por fim, na pesquisa de número 3, as autoras irão tratar 
da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI) e o processo 
de envelhecimento da população. Nesse ensaio de natureza 
descritiva, aponta-se os dispositivos legais feito ao longo dos 
anos, a exemplo do Pacto pela Vida, que envolve o compromisso 
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com as prioridades que apresentam impacto sobre a situação 
de saúde da população brasileira, o Pacto em defesa do SUS que 
tem como função firmar o compromisso com a consolidação e 
os fundamentos políticos e princípios constitucionais do SUS e 
o Pacto de Gestão que estabelece o espaço regional como lócus 
privilegiado de construção das responsabilidades pactuadas, a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS), enquanto mecanismos de atenção à 
saúde do idoso.
 Deste modo, evidencia-se através dessa revisão, a 
pertinência do objetivo proposto nessa pesquisa, que diz 
respeito ao envelhecimento e a acessibilidade do idoso inserido 
no ambiente domiciliar, considerando a participação ativa na 
vida social, a autonomia, o cuidado, a melhora da qualidade de 
vida, assim como as diversas possibilidades de atuação em vários 
contextos sociais e os novos e diversos significados propiciados na 
vida da pessoa em processo de envelhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos três artigos e a outras leituras com temas 
relacionados proporcionou    compreender alguns aspectos 
relacionados a acessibilidade, ao bem-estar e a qualidade de 
vida da pessoa idosa que é assistida no ambiente doméstico. 
Portanto, ainda há muito que se discutir acerca dessa temática, 
bem como se faz necessário construir novas perspectivas acerca 
da população idosa que depende dos cuidados de terceiros para 
desenvolver suas atividades habituais, a fim de desconstruir 
diversos estereótipos que acabam afastando esta população do 
convívio pleno e da participação na vida social. Cabe ressaltar que 
o cuidado com o idoso em domicílio nem sempre é uma tarefa 
fácil, ainda que para familiares de primeiro grau, pois trata-se 
de trabalho árduo, tendo em vista que o cuidado, geralmente, 
é destinado a uma pessoa que não desempenha apenas essa 
atividade, acumulando-a com demais tarefas, como o cuidado da 
casa, trabalho fora do ambiente domiciliar e ainda com o cuidado 



175

DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES:
SAÚDE E EDUCAÇÃO

dos filhos, dentre outras. Mesmo quando essa tarefa não está 
sob a responsabilidade de parentes, mas de um profissional, os 
cuidados requer esforços físicos e emocionais podendo acarretar 
em esgotamento físico e psicológico do cuidador. Assim, há de se 
ater a essa e inúmeras outras questões que permeiam a realidade 
que envolve o processo de envelhecimento

Há a necessidade premente do aprofundamento das 
pesquisas e discussões, tanto no âmbito acadêmico, e na sociedade, 
levando em consideração as singularidades e particularidades 
de cada grupo nos processos de envelhecer. E a percepção que 
envelhecer é uma condição que não se inicia a partir de uma 
determinada idade, mas ao longo da vida. Portanto, trata-se de 
prevenção e abarca questões de: gênero, trabalhistas, medica 
(medicina preventiva ao invés de curativa) modos de vida e outras. 
Pensar políticas públicas articuladas e continuas, no diversos 
espaços sociais para difusão do conhecimento e a problematização 
das condições de acesso e os impactos que estas causam no que 
diz respeito à inclusão social, considerando que estes aspectos 
devem ser cada vez mais discutidos,  com aprofundamento da 
reflexão acerca da temática abordada nesse artigo, para que possa 
a vir atuar como um instrumento da promoção da cidadania, em 
um cenário em que os direitos da população idosa sejam de fato 
garantidos em todas as esferas da sociedade.
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CAPÍTULO 12
SERVIÇO SOCIAL E BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR

Deuzilene Medrado Rocha
Fábia Silva Damasceno

Michelly Bezerra Dos Santos Rabelo

“Todas as crianças e adolescentes têm direito 
à escola onde existam alegria, amizade, 
solidariedade e respeito às características 
individuais de cada um” (Diógenes Medeiros).

RESUMO
A Escola é espaço potencial de construção de conhecimento, 
identidades, valores, reconhecimento das diversidades dos 
vários grupos sociais, bem como de mudanças e novas atitudes e 
comportamentos. Discutir como as relações estão estabelecidas 
nesse ambiente e como estas interfere nas subjetividades dos 
sujeitos, tendo consequências na sociedade, na família e no cotidiano 
é de fundamental importância. Há quatro anos foi sancionada a Lei 
Anti Bullying, definindo-o “como todo ato de violência física ou 
psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação 
evidente por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas”. O 
presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o bullying no 
ambiente escolar e a contribuição do profissional de Serviço Social 
neste contexto. Para tanto, faz-se necessário conceituá-lo de forma 
geral e, posteriormente relatar as consequências causadas por 
este ato de violência na vida social, física e psicológica do aluno. 
Após esta análise, foi discutido a importância do Assistente Social 
no campo educacional, possibilitando a participação das famílias, 
dos educadores e da comunidade escolar no enfrentamento desta 
problemática. A metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, 
descritiva, tipo revisão bibliográfica, baseado em livros e artigos 
científicos. 
Palavras-Chave: Bullying. Escola. Serviço Social.
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INTRODUÇÃO

Bullying está associado a todos os tipos de agressividade, 
verbal ou física, que ocorrem com intenção de intimar ou agredir 
uma pessoa em uma relação diferenciada de poder ou força. A 
gravidade do ato de Bullying no mundo, é concretizado através 
de uma série de práticas com consequências emocionais graves, 
podendo levar a pessoa vitimada ao suicídio. Tais práticas são feitas 
por estudantes e no espaço escolar, e embora para alguns ainda 
visto como “brincadeirinhas”, não tem nada de inocente. Quem 
sobre bullying sente-se intimidado, humilhado.

Aqui, iremos caracterizar o bullying dentro de uma relação 
desigual de poder, ocorrida entre os teoricamente iguais(estudante), 
e é marcado por atitudes agressivas, sem motivação evidente, de 
forma sistemática, baseada em preconceitos, aparências físicas 
ou afins.

Numa pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência (ABRAPIA) 
coordenada pelo médico Aramis Lopes Neto, descobriu-se que, 
“para os alvos de bullying, as consequências podem ser depressão, 
angústia, baixa autoestima, estresse, absentismo ou evasão escolar, 
atitudes de autoflagelação e suicídio”, enquanto os autores dessa 
prática podem, em grande medida, “adotar comportamentos de 
risco, atitudes delinquentes ou criminosas e acabar tornando-se 
adultos violentos”.

Ainda segundo a pesquisa, uma das características dos autores 
da prática do bullying está relacionada a estrutura familiar ou a falta 
dessa estrutura, e daí originar outras características como falta de 
empatia, pela fragilidade dos laços afetivos familiar; ausência ou 
quase ausência de supervisão dos pais e têm como modelo para 
solução de conflitos, a agressividade. Já os alvos, apresentam baixa 
estima, são antissociáveis e sentem-se incapaz de reagir diante da 
humilhação. A prática de bullying é inerente ao espaço escolar, não 
existindo uma maior incidência na realidade da escola pública ou 
particular. O que diferencia são as formas como é praticado e as 
possibilidades de controle da violência como todo. O que varia de 
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escola para escola é que:

Nas escolas  particulares, por exemplo, 
valorizam-se muito os bens materiais, como 
carro, tênis importado, etc. Nessas instituições, 
não possuir algum desses bens pode ser motivo 
para perseguições. Já nas escolas públicas, a 
principal razão é a própria violência vivenciada 
cotidianamente pela comunidade (ABRAPIA 
apud DREYER, 2005).

A Escola por sua vez é um espaço de desenvolvimento 
e aprendizado garantido por lei preconizado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação na (LDB) de 1988 e Constituição Federal. Além de espaço 
de ensino e aprendizado, a Escola é espaço de construção de 
valores e de relações bioéticas, como Instituições dentro de um 
contexto histórico-social-político-cultural e econômico que sofre 
reflexo da Sociedade e ao mesmo tempo contribuem na mesma 
para mudanças e criação de estratégias para solução das várias 
expressões da questão social. 

A partilha de saberes vai muito mais além do que aprendizado 
de matérias, do ler ou escrever, é um espaço caracterizado de 
formação e transformação continua de reflexão sobre as relações 
sociais que envolvem crianças, jovens, adultos, pais, filhos e toda a 
sociedade que buscam se reelaborar a cada novo acontecimento.  
Acredita-se que uma das principais preocupações hoje no ambiente 
escolar e no seu entorno é referente ao Bullying, por seus graves e 
profundos danos causados (FANTE, 2005). 

Portanto, os educadores tendem a desenvolver ações 
afirmativas com aplicações de valores, normas e atitudes que sejam 
possíveis organizar uma convivência mais amena e tolerável ente os 
alunos, a família e toda a sociedade que o envolve, tentando uma 
formação cidadã e preparação para o futuro. Diante desse contexto 
surge a necessidade de um novo profissional que venha a agregar 
saberes e técnicas pertinentes junto a equipe que já compõem 
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a escola (professores, diretores, psicopedagogos, psicólogos 
esse a ser inserido.) e são autores do processo educativo, para a 
identificação da causa do Bullying, as vítimas e seus agressores.  De 
acordo com Fante (2005), aqui se insere o profissional do Serviço 
Social que vem para fortalecer principalmente a relação família e 
escola.

Para Piana (2009), a dimensão pedagógica e educativa do 
Serviço Social, é desvendar a realidade produtora e reprodutora das 
desigualdades sociais de modo que vise a autonomias e participação 
de um profissional da área, de modo que torne um Assistente Social 
educativo, superando os pontos negativos. Por esse contexto, se 
diz que a atuação do Assistente Social se desenvolve a partir da 
realidade social, não há um método ou uma fórmula de atuação o 
objeto de intervenção do profissional e a própria questão social, 
diante do exposto o profissional tende a ter um olhar voltado para 
a construção de uma nova realidade desenvolvendo estratégias 
de intervenção para o enfrentamento do Bullying e das demais 
questões sociais presentes na escola.

Baseando-se na problemática, causas e danos advindos 
da prática do Bullying, percebe- se que o mesmo ainda não é um 
tema abordado com a relevância devida no processo de formação 
para professores e informação para com os alunos. O presente 
trabalho tem como objetivo principal, refletir sobre Bullying no 
ambiente escolar e a contribuição do profissional de Serviço 
Social neste contexto. Diante do exposto se faz necessário uma 
formação direcionada com o tema, explicitando de maneira clara 
que os conflitos existentes na escola e seu entorno precisam ser 
diagnosticados quanto antes, pelos profissionais e por toda equipe 
multidisciplinar que compõe a escola, evitando assim maiores danos 
na vida do aluno e da sociedade como um todo.

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para descrever a problemática foi 
através da pesquisa qualitativa, descritiva tipo revisão bibliográfica. 
De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20), a pesquisa qualitativa 
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“considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. 
Richardson (2008, p. 79) caracteriza a pesquisa qualitativa como 
aquela que “não pretende numerar ou medir unidade sou 
categorias homogêneas”.No que diz respeito ao procedimento 
utilizado, classifica-se o estudo como pesquisa bibliográfica por 
ser baseada em livros e de meios eletrônicos (Internet), de artigos 
científicos dos últimos dez anos e escritos na Língua – em Português, 
com as seguintes palavras-chaves: Bullying; Escola; Serviço Social 
para    discorrer sobre o tema.

CONTEXTUALIZANDO O BULLYING

O tema “Bullying” passou a ser objeto de estudo científico 
a partir dos anos de 1970, na Suécia, onde grande da população 
despertou para a grande onda de violências nas escolas. Não 
demorou muito para que essa mesma inquietação contagiasse 
outros países. No final de 1982 uma grande tragédia abalou a 
Noruega, quando três crianças/adolescentes com idade entre 10 
e 14 anos se suicidaram (BARBOSA, 2012, p. 26).

Após a investigação foi descoberto que a maior motivação 
da tragédia foram os maus-tratos que os jovens foram submetidos 
por colegas de escola. A partir da mobilização social que o caso 
repercutiu, o Ministério de Educação criou uma grande Campanha 
Antibullying, visando o combate efetivo desse fenômeno na 
realidade escolar. (SILVA, 2010, p. 11 apud BARBOSA; LEILA, 2012, 
p. 27).

 E no Brasil teve início por volta do ano 2000, e ganhou 
intensidade em 2003 quando um jovem de 18 anos feriu oito alunos 
e cometeu suicídio dentro da escola em Taiúva (SP), Outro em 2004 
em Remanso-BA, por um aluno de 17 anos que foi armado para 
escola matou uma professora e uma aluna que ele não gostava. 
Ambos os fatos aconteceram por que os jovens sofrerem com 
agressões físicas e psicológicas dentro da Escola. Ressaltamos 
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que os danos psicológicos adquiridas por quem é alvo desse tipo 
de violência vão mais além que constrangimento. As três cidades 
brasileiras com maior incidência dessa prática são: Brasília, Belo 
Horizonte e Curitiba (CAMARGO, ORSON, 2017).

 Nesta conjuntura, percebe-se que o Bullying não é algo 
recente, muito embora nas últimas pesquisas, os cientistas 
descrevem vários conceitos, dentre eles,

[...] Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, 
intencionais e repetitivas que ocorrem sem 
motivação evidente, adotado por um ou mais 
alunos contra outro (s), causando dor, angústia 
e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos 
cruéis, gozações que magoam profundamente, 
acusações injustas, atuação de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vaidade 
outros alunos levando-os à exclusão, além de 
danos físicos, morais e materiais, são algumas 
das manifestações do “comportamento Bullying 
(FANTE, 2005, p. 28 e 29).

 Através da sua definição, pode-se entender o quanto este 
tipo de violência, pode afetar a vida do ser humano e neste caso 
específico no ambiente escolar, trazendo várias consequências.
 O Bullying é cometido em muitos lugares, até mesmo 
em casa junto com a família, mas o local mais agravante desse 
fenômeno de acordo com alguns casos e pesquisas é sem dúvida, 
a escola (BARBOSA et al., 2016, p. 6).

De acordo com Leão (2010 apud BARBOSA et al., 2016) 
para ele, o ambiente escolar tem sido o principal local da prática 
do Bullying, onde os alunos ao invés de evitar, estão praticando de 
forma expressiva, fazendo com que sejam prejudicados.

Os problemas mais comuns são: desinteresse 
pela escola; problemas psicossomáticos; 
problemas comportamentais e psíquicos como 
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transtorno do pânico, depressão, anorexia e 
bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade 
generalizada, entre outros. O Bullying também 
pode agravar problemas preexistentes, devido 
ao tempo prolongado de estresse a que a vítima 
é submetida. Em casos mais graves, podem-se 
observar quadros de esquizofrenia, homicídio 
e suicídio (SILVA, 2010, p. 9).

Segundo Leão (2010), as consequências provocadas pelo 
Bullying podem gerar danos e traumas terríveis na vida da criança, 
sendo eles: a baixa autoestima, estresse, depressão, que dano 
rendimento escolar, pensamentos de vingança contra o agressor 
e até mesmo o próprio suicídio.

Vale ressaltar que quando existem ameaças, apelidações, 
algo que machucam de forma verbalmente, acaba resultando algum 
tipo de agressão física por parte da vítima. Portanto, como referido 
anteriormente, é através dessas ameaças e insultos que o problema 
do Bullying começa, muitas vezes em forma de brincadeiras e que 
vão ficando mais pesadas até gerar um desconforto na vítima e 
maior autoridade no agressor diante da mesma. Campos e Jorge 
(2010, p.109)
 E por fim os profissionais da educação tem papel 
fundamental no combate a prática do Bullying, sendo necessário a 
participação do quadro de funcionários, e o profissional de serviço 
social não se pode deixar de participar no enfrentamento desta 
problemática social escolar.

O autor Pereira (1998) acrescenta que, através da relação 
cultura e educação, poderá trabalhar de maneira expressiva para 
que diminuíssem ou acabassem com as agressividades por conta 
das diferenças individualistas, de modo que a educação obtivesse 
uma valorização mais abrangente, na construção de valores como 
respeito e empatia. 

A PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social tem, desde sua gênese, a marca da questão 
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social. Por meio desse processo, caracterizado pelo conjunto de 
expressões das desigualdades sociais, é que foram introduzidos os 
problemas sociais, em um determinado contexto histórico, e estes 
permanecem até hoje. É partindo desses pressupostos que questão 
social assume grande relevância para a atuação do assistente 
social, já que este profissional intervém na questão social e nas 
suas diversas manifestações (SILVA; ARAÚJO, 2014). Nesse sentido, 
a questão social se caracteriza como um objeto de intervenção 
do assistente social, ou seja, é a matéria-prima de atuação para 
o exercício do seu trabalho, sendo também abrangida como uma 
especialização do trabalho do Serviço social. É nesse contexto que 
a Iamamoto (2010) faz uma ressalva no que se diz a relevância da 
questão social para o assistente social:

O objeto de trabalho é a questão social. É ela, 
em suas múltiplas expressões, que provoca 
a necessidade da ação profissional junto à 
criança e ao adolescente, ao idoso, a situação 
de violência contra a mulher, à luta pela terra 
etc. Essas expressões da questão social são 
a matéria-prima ou objeto de do trabalho 
profissional (IAMAMOTO, 2010, p. 62).

Para Silva e Araújo (2014), a violência, em geral, é uma 
expressão da questão social. Partindo disso, é que não se pode 
falar em violência sem mencionar o fenômeno tão presente na 
contemporaneidade como o Bullying e, em particular, o escolar, 
onde se percebe a carência de um profissional de serviço social, 
para atuar, junto à equipe pedagógica, no combate, prevenção e 
redução deste problema social.

Ao exercer seu trabalho, o assistente social deve se 
caracterizar não apenas como um profissional que executa, mas 
também como aquele que propõe alternativas viáveis para dar 
resposta e soluções a determinada demanda que se apresenta no 
seu contexto de trabalho. Diante disso, Guimarães (2005) ressalta 
que o assistente social deve ser cada vez mais empoderado para que 
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possa desvendar os desafios que a realidade os impõe, não sendo 
apenas aquele profissional executivo, mas também propositor, 
fazendo que ele envolva e compreenda não só a questão social, 
mas também suas variáveis expressões. A violência, em geral, é 
uma expressão da questão social. Partindo disso, é que não se 
pode falar em violência sem mencionar o fenômeno tão presente 
na contemporaneidade como o Bullying e, em particular, o escolar, 
onde se percebe a carência de um profissional de serviço social, 
para atuar, junto à equipe pedagógica, no combate, prevenção e 
redução deste problema social (SILVA E ARAÚJO, 2014).

O papel do Assistente Social, no âmbito escolar é de suma 
importância e contempla múltiplas atribuições, mas dentre elas, 
deve desenvolver uma ampliação da garantia dos direitos, onde o 
papel será exercido juntamente com a equipe pedagógica, tendo 
em vista, papéis diferenciados que, para Chaves; Carvalho e Cunha 
(2013), o papel do assistente social dentro da escola está pautado 
em garantir o exercício da cidadania, perante as questões que 
afligem o meio escolar, como a violência e em especial o Bullying.

A contribuição do Serviço Social consiste 
em identificar os fatores sociais, culturais e 
econômicos que determinam os processos que 
mais afligem o campo educacional no atual 
contexto, tais como:  evasão escolar, o baixo 
rendimento escolar, atitudes e comportamentos 
agressivos, de risco, etc. (ANDRADE EVITORIO, 
p. 7 apud CFESS, 2001, p. 10).

Deste modo, este profissional a serviço da educação, 
trabalhando em prol da integralidade do atendimento prestado ao 
aluno, no contexto escolar, deverá atuar em consonância com a LDB 
(BRASIL, 1996; FLORENTINO; FLORENTINO, p. 05, 2015). 

CONSIDERAÇÕES

Considerando o foco que busca elencar o artigo, pode-se 
perceber mediante a pesquisa realizada nos artigos escolhidos, que 
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o Bullying é uma realidade no âmbito escolar, relacionada a uma 
das muitas expressões da questão social, que demanda um trabalho 
multidisciplinar, com inserção do profissional de Serviço Social. O 
diálogo, portanto, se faz necessário, pois vai auxiliar na detecção 
do problema e aspectos que contribuem com o mesmo, bem como, 
faz necessário também que os professores se aprofundem nesta 
temática, através de formação e capacitação juntamente com 
os outros profissionais que compõem o quadro de profissionais 
da instituição. Assim passarão a conhecer as particularidades e 
fatores que levam o aluno a prática do Bullying e posteriormente 
a lidar com clareza e segurança para com os mesmos através da 
construção de alternativas para o enfrentamento do mesmo. 
Dentro dessa perspectiva, este tipo de violência requer bastante 
pesquisa, pois ainda é pequeno o número de artigos que descrevem 
sobre a participação do Assistente Social no contexto escolar no 
enfrentamento do Bullying, isso traz necessidades da inserção do 
profissional nas escolas, assim como um olhar diferenciado diante 
a problemática pois ainda persiste nas escolas. O combate as 
práticas de bullying está relacionada ao reconhecimento e respeito 
aos direitos humanos, ao direito e a dignidade, a qualidade e um 
ambiente que possibilite aos sujeitos o desenvolvimento de suas 
potencialidades, habilidades e competências de forma segura e 
saudável.
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POSFÁCIO

A educação e a saúde, práticas sociais que fazem parte 
historicamente do modo de produção da existência humana, são 
fenômenos cujas partes constituintes tornam-se produtores e 
transformadores das relações sociais e precisam ser abordadas de 
forma interdisciplinar e dialógica.

Por isso, a exigência de Diálogos Interdisciplinares entre 
visões de mundos e projetos de sociedade, que nos remeta a uma 
reflexão sobre as possibilidades de construção efetiva entre as 
áreas de educação e saúde, contribuindo para uma articulação 
dos saberes de diferentes disciplinas/áreas do conhecimento em 
favor de um ensino e de práticas contextualizadas.

A interdisciplinaridade é também a base do pensamento 
crítico sobre a realidade, por isso, à interface da educação e 
saúde, torna-se possível pensar formas do homem reunir e dispor 
recursos para intervir e transformar as condições objetivas, 
visando alcançar um direito socialmente conquistado, a partir da 
atuação individual e coletiva de sujeitos político-sociais, que é ter 
educação e saúde de qualidade.

Diálogos Interdisciplinares: Saúde e Educação nos remete 
ao caminho que a ciência moderna tem evitado: dialogar entres os 
diversos saberes produzidos pela humanidade. E descobrir numa 
obra a fascinante abertura de diálogos entre educação e saúde, 
é sem sombra de dúvida uma grande e instigante oportunidade 
para compreendermos que elas estão intimamente imbricadas.

O livro nos instiga a consumi-lo vorazmente, a cada artigo 
e páginas percebemos a completitude e a intercalação entre dois 
mundos separados, mas umbilicalmente juntos pela necessidade 
de compreensão e de intervenção na realidade social

Enio Silva da Costa
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