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Apresentação
A

forte inspiração que levou a organização
dessa obra, se deve ao impacto do Atendimento
Educacional Especializado (AEE) no cenário nacional
e as repercussões desse na aprendizagem das pessoas
beneficiadas com esse atendimento bem como com
a gratificação profissional das pessoas que atuam
nos espaços das Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) que são originalmente os espaços prioritários
para o desenvolvimento dessas práticas de AEE.
A curiosidade em conhecer o que existe
produzido em torno da Educação Especial no AEE,
levou a produção dessa obra que enseja conhecer
o estado da arte na área da Educação Especial,
voltada para o AEE. Esse tipo de atendimento
educacional voltado as pessoas com necessidades
específicas na aprendizagem, embora previsto na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional desde
o ano de 1996, somente nos últimos anos ganhou
visibilidade e operacionalidade. Isso se deve a
implantação de SRM pelo Ministério da Educação.
O livro, do tipo coletânea, apresenta pesquisas
que remetem ao AEE. São pesquisas desenvolvidas
por pessoas que cotidianamente vivenciam os
recursos, processos e suportes que compõem o
vasto universo que compreende o atendimento de
pessoas com deficiência, altas habilidades e autismo.
O universo referido vai ao encontro de grandes

e polêmicos temas, tais como a inclusão, que em si já
enseja diferentes e controversos discursos semânticos e
metodológicos. Outros temas, que se entremeiam com
a escola e o próprio AEE, dizem respeito as tecnologias
assistivas, formação docente na área da Educação
Especial, políticas públicas inclusivas, Educação Básica,
Educação a Distância (EaD) entre outros. Todos esses
presentificados nas pesquisas que constituem essa obra.
Colocar no centro as pesquisas desses profissionais da
educação e transformá-los em objeto de leitura, discussões,
críticas divergentes ou convergentes pode causar um
hesitar, uma pausa e silenciamento, considerados
ingredientes naturais quando da apresentação ou
desvelamento de práticas ou conceitos inovadores. Mas,
são possivelmente a tônica de existir novas pesquisas que
possibilitam cada vez mais o desenvolvimento da área,
ressurgindo com mecanismos, ou dispositivos capazes
de enfrentar as dificuldades e obstáculos que impedem
pessoas de viver e desenvolver plenamente sua cidadania.
As organizadoras

tecnologia e
aprendizagem:
inovações no
atendimento
educacional
especializado
Alice do Nascimento
dos Santos
Ana Cláudia oliveira
Pavão

As tecnologias de informação e
comunicação são recursos que podem
auxiliar e possibilitar a construção
do processo de leitura e escrita.
As TIC são utilizadas como auxílio à aprendizagem
e ensino da criança com dificuldade de aprendizagem ou
alguma deficiência, em seu processo de construção de leitura
e escrita. Por ser um recurso que possibilita a aprendizagem e
desenvolvimento da criança, as TIC, são atrativos, como, jogos,
softwares educativos, computador, internet, programas de
editores e escritores de histórias. Os mesmos permitem a evolução
do aluno com algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou
alguma deficiência, por possibilitar no educando, superação de
obstáculos e limitações, fazendo com que o aluno passe por
caminhos como, imaginação, desafios, lúdico, verificação e
produção.
O programa educativo Hagáquê é uma ferramenta
tecnológica, que foi produzido em 2001 pelos criadores,
Silvia Amélia Bim e Eduardo Hideki Tanaka, sobre orientações
da professora Dra. Heloisa Vieira da Rocha como proposta
de dissertação de mestrado do Instituto de Computação da
Unicamp-Software Educacional. Rio Grande do Sul.
O software Hagáquê, possibilita a produção de uma
escrita digitalizada, que compõe cenário e elementos que
permitem a escrita de um texto, a partir de relações de
elementos, assim construindo histórias em quadrinhos. O uso
do programa educativo, como o software Hagáquê, possibilita
uma maior interação entre conteúdo e aprendizagem, pois
se torna algo facilitador, o aluno cria histórias em quadrinho
com o programa, que possibilita vários comandos, barras
de ferramentas, animações e personagens. As histórias em
quadrinhos levam idéias de aprendizagens e conteúdos para
o ensino. Trabalhar com histórias em quadrinhos pode ser
uma proposta que leva o interesse da criança, que estimula e
incentiva, por ser uma forma diferenciada de ensino. O aluno
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assim percorre um caminho à construção do seu processo de
leitura e escrita, de forma criadora, que desperta a curiosidade,
incentiva a criatividade, memória, atenção e o gosto pela leitura
e escrita. O professor, utilizando as TIC, tem a possibilidade
de fazer ajustes nos níveis de dificuldade de aprendizagem
do aluno, de acordo com suas habilidades e competências já
construídas e desenvolvidas.
O uso dessas ferramentas, se bem utilizadas, permitem
um acompanhamento individualizado no processo cognitivo do
aluno, possibilitando a evolução e desenvolvimento do sujeito.
As TIC, por si só não produzem a aprendizagem da criança,
nem alfabetização. É necessário que o professor esteja sempre
mediando à criança, instigando e acompanhando, com o uso
dos recursos tecnológicos, assim auxiliando a criança, para
apropriar-se das informações.
Ressalta-se o uso das TIC com planejamento, devido
às causas que podem ocorrer se o uso for inadequado, se o
professor não tiver uma meta, um objetivo a ser traçado, com
o uso das ferramentas tecnológicas, não ter investido numa
prática educativa, será sem sentido. O professor traçando uma
meta, planejando, com um objetivo e responsabilidade, uma
prática com o uso das TIC, podem possibilitar a aprendizagem
e desenvolvimento dos sujeitos, que necessitam de um olhar
diferenciado, os alunos com deficiência ou com alguma
dificuldade de aprendizagem. Neste sentido, a Educação Especial
assume função nos processos de ensino e aprendizagem que
possibilite o desenvolvimento da aprendizagem da criança com
deficiência ou dificuldade de aprendizagem, assim trazendo
novas práticas pedagógicas inovadoras, partindo de meio
educativo, renovador, para que seu trabalho seja desafiante.
No entanto, muitas questões emergem dessas assertivas,
como: utilizar as tecnologias educacionais como ferramenta
de apoio, utilizar o programa educativo como o hagáquê, no
atendimento educacional especializado, para a construção
do processo do desenvolvimento da leitura e escrita. Com a
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finalidade de despertar o interesse, no aluno com dificuldade
de aprendizagem ou alguma deficiência, pois pode promover a
aprendizagem.
As dúvidas que surgiram constituíram o problema: o uso
do software Hagáquê auxilia no processo de construção do
desenvolvimento da leitura e escrita do aluno com dificuldade de
aprendizagem? Como objetivo geral: investigar a contribuição
do uso do software Hagáquê no processo de construção do
desenvolvimento da leitura e escrita do aluno com dificuldade
de aprendizagem com vistas a sua inclusão educacional.
E, como objetivos específicos: pesquisar a utilização das
tecnologias educacionais na educação especial; estudar acerca
das dificuldades de aprendizagem; analisar a contribuição do
software Hagáquê no processo de leitura e escrita.

MÉTODO: CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO
O presente trabalho de revisão teórica, utilizou-se de
uma abordagem descritiva, exploratória, qualitativa, segundo
Lüdke e André (1986, p. 17), “que tem como finalidade
desvendar aspectos da realidade para ampliar conhecimentos”.
Segundo, Cervo e Bervian (1996, p.49), consideram a pesquisa
exploratória como uma forma de pesquisa descritiva e fazem
afirmações elucidativas com relação à figura da construção
de hipóteses no estudo exploratório, ao afirmarem: “o estudo
exploratório [...] é normalmente o passo inicial no processo de
pesquisa pela experiência e auxílio que traz na formulação de
hipóteses significativas para posteriores pesquisas”.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOTIC NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são
ferramentas utilizadas para assessorar o ensino e desenvolver
a aprendizagem por meio de recursos tecnológicos, como o
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computador, o rádio, a televisão, o telefone e os aplicativos
de internet. Consequentemente, os recursos tecnológicos vêm
sendo utilizados na educação especial, de forma construtivista,
para auxiliar o processo de desenvolvimento dos alunos.
Segundo Gonzáles (2002, p. 184), os recursos tecnológicos
são elementos de acesso ao currículo, faz parte do conjunto
de estratégias realizadas para o aluno alcançar os objetivos e
conteúdos previstos no programa de ensino. O que promove
fatores para a possibilidade de intervenção pela tecnologia.
Por apresentarem um papel construtivo no campo
da educação especial, os recursos tecnológicos possuem
aplicabilidades voltadas para o desenvolvimento do sujeito,
com o intuito de permitir à evolução dos processos cognitivos
e motores, bem como a fala, a leitura, a escrita, a atenção e a
memória. Pois, para Gonzáles (2002, p. 184) “introdução das
TIC nas escolas, em diferentes áreas do currículo, deve promover
um nível satisfatório de autonomia preparando os alunos para
se integrarem em seu meio sociocultural e, também, no mundo
do trabalho”.
Logo se pode dizer que as TIC contribuem para a
construção do desenvolvimento do sujeito de forma autônoma,
seja na vida escolar ou na vida profissional. A promoção das
TIC tem como decorrência, para Gonzáles (2002, p. 184) que
“as respostas das tecnologias para a diversidade que deverão
ser contempladas como uma via de acesso à participação dos
sujeitos na construção de seu conhecimento e cultura para
poderem escolher uma vida independente e autônoma”.
Já que as tecnologias são utilizadas para auxiliar no
processo de aprendizagem dos alunos de forma significativa,
tendo como objetivo a ampliação do crescimento e da formação
das habilidades funcionais de cada sujeito, desta forma irá
promover condições de aprendizagem, autoestima, criatividade,
conhecimento, afetividade e autonomia.
Com o auxílio das TIC, por meio de ferramentas
computadorizadas, as crianças poderão descobrir que o seu
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mundo está cheio de possibilidades, caminhos diferentes,
para poderem superar suas dificuldades e limitações, além
de inúmeras habilidades que auxiliam em seu processo de
desenvolvimento e de aprendizagem, fato que comprova a
necessidade e potencial das tecnologias, em especial apara
as pessoas com deficiência.
Nesse contexto, podemos
compreender como as TIC vêm sendo utilizadas e concebidas
pelos professores nas suas práticas educativas com alunos
que apresentam dificuldade de aprendizagem ou necessidade
especial.
As TIC podem ser utilizadas por meio do currículo,
por trazerem alternativas nas didáticas educacionais. Na
concepção de ensino para González (2002, p. 184-5) passa a
ser “um processo de comunicação didática”, por isso que há
a importância da implementação das TIC no currículo dos
educadores especiais com o intuito de mostrar a evolução dos
alunos por meio dos recursos tecnológicos no momento em
que existe uma interação com o meio social e cultural.
O educador pode fazer uso das TIC de forma
que possibilite o processo de aprendizagem da criança.
Desenvolvendo atividades na sala do AEE, atendimento
educacional especializado com o recurso do computador com
internet, para explorar os diversos conteúdos, utilizar jogos,
músicas, problemas matemáticos, usar leitores de textos para
o desenvolvimento da leitura e escrita e softwares educativos,
criadores de histórias.
A utilização das TIC tem sido uma ferramenta pedagógica
que promove um ensino diferenciado, o professor poderá
selecionar seus conteúdos normalmente seguindo o Projeto
Político Pedagógico da escola ou suas metas a serem ensinadas
durante o acompanhamento escolar. O professor pode utilizar
ferramentas, como as TIC, para ensinar seus conteúdos às
crianças.
As TIC disponibilizam experiências novas, a resolução
de problemas. Para isso, é preciso que o professor use
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estas ferramentas nos atendimentos e em ambientes
computadorizados, acesse as redes operacionais e utilize os
recursos pedagógicos que são disponibilizados.
O professor pode utilizar em suas propostas educacionais
com o uso das TIC, softwares educativos que tem a finalidade de
escrever histórias. Os softwares educativos são programas que
disponibilizam ferramentas com editores de textos, imagens,
cores. Assim, o aluno é capaz de formar escrita e leituras, por
meio do auxílio de softwares que disponibilizam linguagens,
símbolos, áudio e expressões de imagens.
Portanto, a importância de os professores estarem
sempre se renovando, buscando sempre mais conhecimento e
experiências novas, para fazerem suas propostas educacionais
diferenciadas, possibilitando resultados e mudanças para
a aprendizagem. Pois com tantos avanços científicos e
tecnológicos conquistados atualmente, as escolas em virtude
deles, necessitam estar preparadas para se construir, renovar-se,
interagir com uma geração mais atualizada, informada
e comunicativa. É preciso que os gestores educacionais
se apropriem da importância das TIC, uma vez que estas
viabilizam modernos meios diversificados de aprendizagens
e comunicação, principalmente a internet, que viabiliza aos
alunos e usuários acesso instantâneo ao conhecimento.
As TIC, por si só não produzem a aprendizagem da
criança, nem alfabetização. É necessário que o professor esteja
sempre mediando à criança, instigando e acompanhando,
com o uso dos recursos tecnológicos, assim auxiliando-a a
apropriar-se das informações.
Ressalta-se o uso das TIC com planejamento, devido às
causas que podem ocorrer se o uso for inadequado, se o professor
não tiver uma meta, um objetivo, com o uso das ferramentas
tecnológicas, não ter investido numa prática educativa, será
sem sentido. O professor traçando uma meta, planejando, com
um objetivo e responsabilidade, uma prática com o uso das
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TIC, pode possibilitar a aprendizagem e desenvolvimento dos
sujeitos, que necessitam de um olhar diferenciado, os alunos
com deficiência ou com alguma dificuldade de aprendizagem.
As tecnologias de informação e comunicação assumem
um papel muito importante e responsável na perspectiva da
Educação Especial, pois garantem possibilidades de ensinar
e atender às necessidades dos alunos com deficiência ou
dificuldade de aprendizagem, daqueles que necessitam de
um apoio diferenciado dos demais alunos da classe regular.
Por esse fato, a escola, o professor necessita planejar suas
práticas educacionais pautadas para atender e ensinar esse
público. Portanto, é indispensável à utilização de alternativas
educacionais tecnológicas.
Parece que as escolas ainda não se desprenderam do
sistema tradicional, o uso do papel e do quadro negro para
o ensino de suas aulas. Estas práticas tradicionais devem ser
reconstruídas com urgência, pois cada vez mais vê-se a criação
de recursos que possibilitam e auxiliam o professor para ensinar
seus alunos.
Neste sentido, a Educação Especial assume um caráter
de ensino e aprendizagem que possibilita o desenvolvimento
da aprendizagem da criança com deficiência ou dificuldade
de aprendizagem, assim trazendo novas práticas pedagógicas
inovadoras, partindo de meio educativo, renovador, para que
seu trabalho seja desafiante.
É possível perceber que as TIC estão em evidência nas
novas gerações, visto que as crianças utilizam cada vez mais os
brinquedos eletrônicos, os quais disponibilizam interação com
quem faz o uso, de comunicação e informação.
Ressalta-se a importância de inovações no ensino e
aprendizagem nas escolas, pois cada vez mais é necessário
estar aprendendo, adquirindo conhecimentos em diferentes
áreas educacionais. As TIC fazem parte desses saberes. Os
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educadores utilizando estas ferramentas em suas práticas
estarão não só trazendo novas oportunidades, como trocas de
experiências vividas.
As TIC oferecem uma variedade de recursos e
atividades educacionais, que favorece mudanças, avanços e
desenvolvimento, tanto nas escolas como no desenvolvimento
dos alunos. O professor que atua com o aluno deficiente ou
com dificuldade de aprendizagem necessita pensar em uma
forma de transmitir esses conhecimentos tecnológicos, seja de
forma didática ou como proposta pedagógica de intervenção.
Portanto, precisa-se proporcionar, na escola, ambientes
construtivistas e computadorizados, que sejam como apoio
educacional para o ensino, por meio das TIC para aquele
aluno que tenha algum tipo de deficiência ou dificuldade de
aprendizagem.
Quando se fala da utilização das TIC, obrigatoriamente
nos deparamos à necessidade das escolas e dos professores
emergirem posturas e concepções, que possibilitem que todos
os alunos possam ter acesso à construção do conhecimento e
da aprendizagem.
Portanto, favorecer ambientes que disponibilize o
computador como uma ferramenta ou recurso tecnológico
pedagógico, concebido com uma abordagem construtivista,
em que o professor e aluno, juntos, por meio da verificação e
reflexão, resolvam situações problemas, desafios, investigações.
Permitindo que o aluno com deficiência ou dificuldade de
aprendizagem possa superar obstáculos e limitações.
Assim a utilização das TIC, para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas, para alunos da educação especial não
se torna mais, uma opção no sistema educacional, mas sim,
uma realidade, a qual pode possibilitar aprendizagens novas e
conhecimento.
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
A dificuldade de aprendizagem é causada por
perturbações no processo cognitivo da criança, um atraso no seu
desenvolvimento. A definição das dificuldades de aprendizagem,
primeiramente passa pelo conceito de aprendizagem. Sabemos
que o ato de aprender passa pelo sistema nervoso central,
pode-se dizer que as dificuldades de aprendizagens estão
ligadas ao processo neurológico e processos mentais executivos
da criança.
O termo “Dificuldade de Aprendizagem’’ denominado
por Kirk”. Para identificar as crianças com dificuldade de
aprendizagem, foi fundamental para as mudanças de
concepções, segundo Cruz (1999, p. 30):
1 mostrava uma discrepância entre o seu potencial de
aprendizagem e o de execução;2 o atraso acadêmico não se devia
a outras deficiências sensoriais;3 não tinham aprendido pelos
usuais e que necessitavam de métodos especiais de instrução.

A aprendizagem e não aprendizagens estão ligadas as
situações internas e externas, o processo de desenvolvimento
do sujeito, está ligado às funções cognitivas e ao meio ao qual
está inserido. Podemos dizer que a aprendizagem se dá após as
funções cognitivas construídas.
Segundo Marquezan (2000, p. 13) “a dificuldade
de aprendizagem abrange um grupo de crianças, com
perturbações, que são capazes de alterar as possibilidades de
aprender, independentemente de suas condições neurológicas”.
As dificuldades de aprendizagem conceituam-se em falhas ou
perturbações no processo funcional cognitivo.
As dificuldades de aprendizagem são divididas em
primárias e secundárias, são elas, dislexias, díscauculias, déficit
de atenção e hiperatividade. Já as causas secundárias são os
problemas orgânicos, natural do sujeito, os transtornos de
aprendizagens, também os fatores causadores que influenciam
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no processo das dificuldades. Os fatores que influenciam nas
dificuldades de aprendizagem são fatores escolar, familiar,
econômico, emocional, afetivo, cognitivo, memória, atenção,
patológicos, sociais, culturais e pedagógicos. De fato, afeto e
emoção, “podem estar ligados à relação da criança com sua
família, o não acompanhamento dos pais na vida das crianças,
a falta de afeto, dedicação e desempenho com seu filho”
(MARQUEZAN, 2000, p. 13).
Nessa mesma linha de compreensão destacam-se os
fatores de atenção e memória, cognitivos, patológicos e sociais,
[...] os fatores de atenção e memória estão relacionados à falta
de atenção da criança, por um curto tempo de concentração,
quando está sendo transmitido algum conteúdo ou
contato com ela. Memória, quando a criança não consegue
fixar os conteúdos ensinados, ela esquece muito rápido.
[...] os fatores cognitivos estão ligados aos processos
de
imaginação,
percepção,
linguagem,
atenção,
memória, pensamento e organização. Estão ligadas ao
processo de construção, de resolução de problemas.
[...] quanto aos fatores patológicos, estão ligados ao biológico
do sujeito, questões de genéticas, transmitidas de pai para filhos.
[...] os fatores pedagógicos estão ligados às práticas em
sala de aula, aos meios tradicionais de aprendizagens,
aos recursos utilizados, as metodologias que o
professor
utiliza
para
transmitir
conhecimento.
[...] os fatores sociais e culturais estão ligados às trocas e saberes, o
meio o qual está inserido, aos estímulos e aprendizagens trocadas
e compartilhadas. Os fatores escolares estão relacionados
ao acesso de como a criança chega até á escola, quais as
condições que estão sendo oferecidas para elas apreenderem,
que recursos estão disponibilizados para as metodologias
e práticas educacionais. (MARQUEZAN, 2000, p. 13).

A criança com dificuldades de aprendizagem
caracteriza-se, por aquela que tem um diferencial de apreender
das demais crianças, em sala de aula. É uma criança mais
quieta, não se comunica muito com os colegas e professores,
tem dificuldade de se expressar.
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Pode-se dizer que a dificuldade de aprendizagem passa
a ser um fracasso escolar atribuído ao aluno e não mais no
sistema de ensino. Sabe-se que a dificuldade de aprendizagem
se manifesta na criança apresentando desvantagens, assim
ela passa a ter um fracasso escolar, podendo não saber ler,
escrever e resolver resoluções matemáticas. As dificuldades de
aprendizagem manifestam-se no processo de leitura e escrita
e na área de resolução de cálculos matemáticos. A criança
não consegue aprender, a ler, escrever e resolver operações
matemáticas. De acordo com Cruz (1999, p. 30) colabora:
[...] Eu usei o tema dificuldade de aprendizagem para descrever
um grupo de crianças que tem desordens no desenvolvimento
da linguagem da fala, leitura e das habilidades associadas
á comunicação necessárias para a interação social. Neste
grupo eu não incluo as crianças que tem défices sensorial tais
como cegueira ou surdez porque temos métodos para lidar e
treinar os surdos e os cegos, eu também excluo deste grupo
as crianças que apresentam um atraso mental generalizado.

As dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e
matemática ou outras áreas escolares específicas, não são
áreas adquiridas do sujeito, são aprendidas, são aprendizagens
escolares necessárias. O processo de aprendizagem é a relação
com os elementos específicos de conteúdos trabalhados em
sala de aula.
De acordo com Cruz (1999, p. 30) “os aspectos de
aprendizagens de leitura e escrita estão relacionados ao ato
de ler, reconhecimento das palavras, compreensão da leitura,
alfabetização, a escrita ortográfica desenvolvida”. Pode-se
compreender dentro deste contexto, que para atender as
crianças com dificuldade de aprendizagem é indispensável que
o professor avalie seu aluno, procure alternativas educacionais
para o desenvolvimento da criança, inove suas práticas na
sala de aula, voltadas para as necessidades que estes alunos
apresentam.
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É necessária uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar,
é preciso de equipes, para trabalhar com as crianças, profissionais
especializados, como pedagogos, neurologistas, fonoaudiólogo,
educador especial, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta,
assistente social. Visto que esta equipe auxiliará com todo o
suporte que as crianças necessitam, estes acompanhamentos
ajudarão, para a evolução do sujeito no seu desenvolvimento e
aprendizagem.
Ressalta-se a importância do trabalho do professor com
o aluno, de forma afetiva, sempre mediando à aprendizagem.
Acredita-se que a criança estando segura e se sentindo bem
no meio em que está aprendendo tem mais chance de se
desenvolver. É necessário que haja o respeito para com o
aluno, se ele não conseguir aprender, pois ele aprenderá no seu
ritmo, o importante será todo o conhecimento transmitido e
experiências e trocas.
Para diminuir as dificuldades de aprendizagem, o
professor pode basear-se na teoria de Vygotsky, o conceito
de ZDP, zona de desenvolvimento proximal, para que o sujeito
se desenvolva, através de intervenção e interação de práticas
de ensino para o processo de desenvolvimento. Segundo
Marquezan (2000, p.11), “com a ajuda e prática mediadoras do
professor o sujeito irá se apropriar dos processos conceituais e
terá a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento”.
O processo de desenvolvimento cognitivo progride
lentamente, o processo aprendizado, interfere constantemente
na Zona de Desenvolvimento Proximal das crianças. Os adultos
mais experientes contribuem para movimentar os processos
de desenvolvimento das crianças, em seus membros imaturos.
Segundo Marquezan (2000, p.11), “é através das interações
da criança com as outras pessoas do ambiente que ela vai
construindo suas características do ambiente agir, pensar, sentir
e sua visão de mundo conhecimento”
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PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA
Pode-se dizer que processo de leitura e escrita é
desenvolvido nos primeiros anos de vida da criança. A criança
que começa a frequentar a educação infantil pode fazer uso
destes processos de forma criativa e compreensível. Vemos em
sala de aula quando a criança cria trabalhos representativos
com desenhos e escritas, os quais trazem uma representação
de algo que elas já haviam visto, ou imaginam como seria.
A criança traz de casa, sua bagagem, seus conhecimentos
de leitura e escrita, se recebeu estímulos de sua família,
quando pequena, com contos de histórias infantis, desenhos
para pintar, folha para escrever ou rabiscar. Nesse momento a
criança começa a formar conceitos significados, de imagens,
personagens, faz representação da escrita, tornando-se, assim,
capaz de desenvolver a imaginação, criatividade, pensamento
sobre a realidade onde está inserida e percebendo seu mundo
como parte de seu processo.
A criança passa a construir concepções e hipóteses sobre
o mundo da leitura e escrita. Passa a ser um sujeito ativo que
compreende e constrói. Esta compreensão passa a ser como
base de ensino e de aprendizagem da lecto-escrita, tornando-se
um processo de construção.
Com interações e relações com o meio, a criança passa
desenvolver o processo sobre a língua escrita, mostrando
conhecimentos prévios sobre a lecto-escrita, os quais não
coincidem com o significado e sentido, com o dos adultos
alfabetizados, que já tem sentido e conhecimento para a escrita
e leitura. A criança passa a ter tentativas do universo gráfico
que a rodeia.
Temos a contribuição dos estudos da criação da escrita
não sendo como uma simples cópia de modelos externos, mas
sim de um processo de escrita interna. Azenha (1993, p. 60),
expõe que:
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se partirmos da teoria piagentiana, sabemos que as crianças
fazem explorações ativas sobre os objetos de conhecimento. Ao
escreverem uma palavra ainda não apreendida, colocarão em
jogo as concepções que fazem sobre a escrita, em busca de uma
resposta para a solução do problema de registrar uma palavra
de significado conhecido, mas de forma gráfica ainda obscura.

A criança passa, mesmo não sabendo, pela representação
de uma escrita convencional, se apropriando de algumas ideias,
pois vivenciam num mundo rodeado de informações, imagens,
rótulos, símbolos, painéis, que estão cheios de escritas. Assim
percebe-se que o desenvolvimento da leitura e escrita, se dá a
partir da construção da criança com os meios e objetos que as
cercam.
Com base neste contexto, fica evidente que o processo
da apropriação da escrita acontece muito antes do período de
escolarização formal. Entretanto, acredita-se que é na escola e
com a interação com o meio que a criança tem a possibilidade
de aprender e construir sua concepção e hipótese, em relação
ao domínio da leitura e escrita, assim chegando ao processo da
alfabetização. Ferreiro e Teberoski (1987, p. 43) referem que a
criança:
Imersa em um mundo onde há a presença de sistemas simbólicos
socialmente elaborados, a criança procura compreender a
natureza destas marcas especiais. Para tanto, não exercita uma
técnica específica de aprendizagem. Como já fez antes com outros
tipos de objetos, vai descobrindo as propriedades dos sistemas
simbólicos através de um prolongado processo construtivo.

Sendo assim, a criança ao ingressar na educação
infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental, já traz
consigo concepção a respeito do processo de construção do
desenvolvimento da leitura e escrita, que é indispensável
e importante no papel ativo da criança no processo da
alfabetização.
Portanto, cada criança representará diferentes hipóteses
desse processo, que poderá ajudar na evolução de cada sujeito,
no seu processo de construção da leitura e escrita. Esse processo
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trabalhado em diferentes espaços possibilita resultados
positivos, progresso da construção da alfabetização e níveis de
apropriação da língua, pela criança.
De acordo com Ferreiro (2009, p.16) a leitura e escrita
é um “processo cognitivo, pois para a criança aprender ler e
escrever, ela precisa agir com diversas áreas como, memória,
atenção, coordenação motora. ” As Informações que a criança
seleciona, são assimiladas, porém àquelas que são selecionadas,
geram conflitos, assim surgindo às dúvidas, os erros e a não
aprendizagem ou não processamento das informações. Toda
criança constrói diferentes critérios para selecionar os sistemas
interpretativos, ela constrói em seu processo mental os
conhecimentos ensinados.
Para a criança dar significado para a leitura ela precisa
interpretar a escrita, dar sentido. A criança dá significado
quando vê o objeto e a escrita, interpreta algo, dando-lhe um
nome. Por exemplo, ela vê as letras escritas no rotulo do Nescau,
ela estará vendo o objeto e dizendo o nome, Nescau, porque é
o que ela interpreta dando significado, a partir das informações
visuais do objeto. Ferreiro contribui que:
Este é o caso quando as letras começam a ser consideradas
como objeto substituto, “quando a pergunta “O que isto
diz”- referida- se a uma sequência de letras – começa a ser
considerada como uma pergunta ‘‘real”, ou seja, como uma
pergunta significativa. O que acontece antes deste período
foi relatado em outro lugar (FERREIRO, 2009, p 16-7).

A criança passa a dar significado para as letras, assim o
texto escrito é interpretado a partir das informações visuais. É
claro que a criança não está dando sentido do convencional de
escrita de palavras, mas sim hipóteses de informação.
O processo de leitura envolve momentos de
reconhecimento de palavras, compreensão leitora e construção
do significado que envolve a escrita de palavras e de textos.
O processo da aquisição da escrita envolve a consciência
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fonológica, a criança precisa ouvir rimas e aliterações, unir e
separa silabas, fazer segmentação fonêmica (contar o número
de fonemas numa palavra).
A escrita originou-se por meio da oralidade, estabelece
uma relação com a fala, com uma a proximidade maior com os
símbolos humanos, que antecedem a fala, as quais apresentam
diversas funções no meio social que a criança está inserida. A
criança desenvolve seus conhecimentos cognitivos e procura
decodificar os símbolos e compreende as informações que
são transmitidas. Assim dando sentido, fazendo a verificação
gramatical e nomenclaturas, dando concordância a um texto ou
leitura, faz interpretação da leitura.
Ressaltam-se as rotas que a criança passa para o
processo, à rota fonêmica e lexical. Rota fonêmica é o processo
que corresponde letra ao som. A rota lexical é o processo de
representação familiar que são armazenadas em um léxico de
entrada visual, que permite ir direto ao significado.
O ato de explorações sobre a escrita infantil, Ferreiro e
Teberosky (1987) criam diferentes situações de produções da
escrita. Trazem as mais claras indicadoras explorações infantis
para compreender a natureza deste processo.
Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia
ou deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos
oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser
interpretado para poder ser avaliada [...] A prender a lê-las
- isto é, a interpretá-las é um longo aprendizado que requer
uma atitude teórica definida (FERREIRO, 2009, p 16-7).

A criança antes de entrar na escola faz suas primeiras
escritas, pode-se dizer as garatujas ou rabiscos. Partindo da
teoria Piagetiana, sabe-se que as crianças fazem exploração
dos objetos de conhecimento, ao escrever uma palavra não
conhecida ou aprendida, registra algo que dê significado, de
forma gráfica. Pode-se ver que quando a criança tenta ler algo
seja imagem escrita ela é considera como certa, pois a criança
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busca tentativa, de significados daquilo que está vendo. Já para
a sua escrita ela é considerada errante, pois ela não está de
acordo com a forma certa de palavra.
Neste contexto, a criança recusa a escrever antes de
aprender, ela acaba se fechando, devido seu erro numa tentativa,
mas sabe-se que toda essa interação é apenas uma tentativa de
escrita e é muito importante para se chegar ao conhecimento
e ao processo de alfabetização concluído. Quando a criança
é estimulada, se sente com coragem para escrever as suas
primeiras escritas, observa-se a escrita da criança com apenas
seus aspectos figurativos e não com um olhar gráfico desta
escrita, com sentido e com coerência.
A contribuição de Ferreiro e Teberosky (1987) mostra as
representações que as crianças utilizam para nas suas escritas,
as quais apresentam pontos construtivos para a evolução da
escrita. Desses aspectos construtivos para evolução são descritos
cinco níveis sucessivos, que são apresentados como:
Nível 1: Hipótese pré-silábica: a criança usa estratégias
iniciais, não registrando no papel, a intenção de registro sonoro.
Não chega a compreender a relação entre o registro gráfico do
som e da fala. Esta fase é a fase crucial da aprendizagem da
escrita, é a primeira tentativa de estabelecer relações gráficas e
os sons. A criança não demonstra a intenção de registrar valores
de linguagem, ainda distante do evento sonoro da língua falada.
Nesta fase pode-se perceber que a criança registra
atributos nos objetos de que se fala não sendo o certo daquilo
que a escrita registra, nas certas propriedades referentes à
palavra. Uma das principais características deste nível é a baixa
diferenciação existente entre a grafia de uma palavra e outra.
Esta escrita é chamada de escrita indiferenciada, a qual só pode
ser interpretada por quem a escreveu, e mesmo assim, quando a
criança questionada passa a mudar suas concepções de escrita,
atribuindo novas formas de grafismo e significado.
A criança de forma não sistemática, utiliza para suas
escritas alguma diferenciação entre os grafismos, ela reproduz
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o tamanho da sua escrita referente ao objeto. Fazendo traços
maiores a objetos maiores e menores escritas a objetos menores,
na tentativa de refletir na escrita algum atributo do objeto e não
de sua escrita do seu próprio nome. Neste contexto a criança
não registra a escrita atentamente à linguagem falada, mas
para a característica da palavra ou objeto que conhece. Ferreiro
acentua, “a escrita é uma escrita de nomes, mas os portadores
desses nomes têm, além disso, outras propriedades que a
escrita poderia refletir, já que a escrita do nome não é ainda a
escrita de uma determinada forma sonora” (2009, p.184).
A criança necessita encontrar apoio, que garanta o
significado da leitura e faz desenhos e escrita para representar
seus registros. Ferreiro interpreta este processo como a
compreensão da função da escrita que eleva as crianças a
representar por meio de desenhos assim classificando por elas
como suas escritas, com uma garantia de significado de seu
registro e escrito.
Nível 2: Diferenciação da escrita: a característica deste
nível principalmente é a tentativa sistemática de criar uma
escrita, a criança diferencia os grafismos produzidos. A criança
diferencia a interpretação do objeto, registra distintos grafismos.
Ela tem a necessidade de variar, com a intenção de
objetivar diferentes registros e significado para as palavras.
Assim, a criança acaba por gerar novos registros e alterações da
ordem linear das letras, varia uma escrita da outra, garantindo
uma troca de diferentes conjuntos, que se diferenciam um dos
outros.
Ferreiro acentua:
Parece que caso como estes são particularmente instrutivos
para apreciar e eventual contribuição do desenvolvimento
da escrita ao processo cognitivo. Tratando de resolver os
problemas que a escrita lhes apresenta as crianças enfrentam,
necessariamente, problemas gerais de classificação e
ordenação. Descobrir que duas ordens diferentes dos mesmos
elementos possam dar lugares a duas totalidades diferentes

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

31

é uma descoberta que terão enormes consequências para
o desenvolvimento cognitivo nos mais variados domínios
em que se exerça a atividade de pensar (2009, p.190).

É bem frequente neste nível, que a criança já tenha
internalizado a escrita de seu nome. Neste contexto, pode-se
dizer que a criança apresenta um bloqueio na tentativa de fazer
outras escritas de palavras copiando as mesmas letras, atentando
a escrita em sequência formando novas outras escritas.
Nível 3: Hipótese silábica: neste nível a criança tenta
estabelecer relações entre o contexto sonoro da linguagem e
o contexto gráfico do registro da escrita. A criança apresenta
uma evolução na aquisição, apresentando uma estratégia para
cada letra um registro de escrita de cada silaba falado. A criança
emprega valor sonoro convencional das letras, este processo
constitui-se como hipótese silábica.
Nível 4: Hipótese silábica alfabética: Este nível
caracteriza-se por existência de muitas omissões no registro de
letras, a criança passa acrescentar letras, ela registra mais letras
a sua escrita. Neste nível a criança estaria indicando falhas na
percepção visual e auditiva articulatória. Há uma evolução neste
processo de escrita preparando a criança para o ultimo nível.
Nível 5: Hipótese alfabética: a criança progride em todos
os obstáculos conceituados para a compreensão da escrita.
Neste nível a criança representa uma grafia correspondente a
cada valor sonoro. Analisando os fonemas das palavras que vai
escrever. Neste nível, a criança vai alcançar a produção da escrita,
produzindo denominadas regras normativas da ortografia. A
criança deixa de ter medo de escrever, ela descobre as funções
da escrita, realizando suas representações e organizações de
seus registros.
O processo ortográfico permanente do ensino alfabético
é formado por fatores permanentes, tais como aspectos
figurativos da escrita, são analisados com formas distintas, tais,
letras e números, letras e silabas, orientação espacial de leitura.
No processo da construção ortográfica da criança buscam-se
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formar aproximação à escrita, em que as letras correspondem à
forma de suas pronuncias, sendo utilizada diferente variedades,
no início do processo inicial da aquisição da escrita.
A criança chegando ao processo alfabético corresponde
um som a cada letra no papel, passa assim assimilar e reconhecer
escrita, e quando errada corresponde uma nova escrita atenta
para forma da palavra certa. De fato, o processo de leitura é um
trabalho ativo de construção do significado do texto. Assim é
fundamental que o educador conheça as conspecções, possa
refletir seriamente sobre os processos que o educando passa
e procurar desenvolver estratégias e práticas para o ensino e
aprendizagem da leitura e escrita de forma satisfatória que o
sujeito possa evoluir.
Sendo assim, os entendimentos de como são os processos
de leitura e escrita, segue sendo um desafio, pois se trata de
um estudo, que é de forma diferente de sujeito para sujeito,
cada um com um ritmo e apropriação desta construção. Assim
os níveis apresentados são possíveis deduções os quais ajudam
na verificação do estágio da escrita, que a criança se encontra,
para auxiliar em sala de aula na pratica de alfabetização.

SOFTWARE HAGÁQUÊ
Os softwares são recursos tecnológicos que o professor
pode usar em suas atividades e planejamentos educacionais.
O professor quando se dispõem para usar estes recursos de
informática na educação, assume uma postura de desafio,
responsabilidade. O professor passa acreditar que as ferramentas
são capazes de auxiliarem no processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças com alguma dificuldade de
aprendizagem ou deficiência.
O professor com esta atitude está procurando fazer a
diferença, pois muitos não têm a formação ou conhecimento
para trabalhar com os meios tecnológicos, mas procuram ter
conhecimento para poder fazer seu trabalho diferenciado
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e conseguir ou tentar suprir, a necessidade que as crianças
precisam. Cox (2003, p. 113), afirma que: “a ousadia ingrediente
indispensável ao processo de implementação dos recursos
computacionais na educação escolar pública, pois a necessidade
de estudar informática exigirá que os professores avancem”
[...]. Isso significa que o corpo docente deverá ir além dos
conhecimentos preestabelecidos e apostas em tecnologias de
inovação no plano da aprendizagem.
Ressalta-se a utilização da informática na educação,
o uso, a importância que a aplicabilidade dos recursos
computacionais tem na aprendizagem das crianças. Portanto,
o uso dos softwares educativos para serem usados em sala de
aula, como ferramentas, que podem auxiliar no processo da
leitura e escrita do aluno.
Os softwares educativos transmitem informação e
comunicação para a criança, os alunos ao interagirem com o
computador, através dessas informações podem apresentar
melhorias na aprendizagem. O professor deve se preparar
buscar recursos para suas práticas, acreditar no potencial do
aluno e no seu, com iniciativas de mudanças.
O professor deve se preparar e procurar conhecimentos
novos, para se tornar um profissional com condição de poder
ensinar, com comprometimento e competência. Quando o
aluno utiliza os softwares educativos ele passa por resolução de
problemas, reflete sobre as ações e comandos que estes exigem.
Neste sentido, Valente (2001, p.35), diz que: “quando o aluno
tem de realizar a depuração, ela é facilitada pela existência da
descrição explicita de suas ideias sobre como o problema foi
resolvido pela máquina”.
Por isso, o professor poderá, através da utilização dos
softwares, ter mais possibilidade de compressão do processo
do caminho percorrido pelo aluno. Seja de forma questionável
ou problematizada, assim ajudando o aluno com os desafios
que surge e que terão a possibilidade da construção da
aprendizagem da criança.
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Almeida (2000, p. 110) lembra-nos que o professor deve
estar preparado para a utilização do computador em suas
práticas pedagógicas, sendo capaz de incitar seus alunos a:
- aprender a aprender;
- ter autonomia para selecionar as informações
pertinentes a sua ação;
- refletir sobre uma situação-problema e escolher a
alternativa adequada de atuação para resolvê-la;
- refletir sobre os resultados obtidos e depurar seus
procedimentos, reformulando suas ações;
- buscar compreender os conceitos envolvidos ou
levantar e testar hipóteses.
Sob este procedimento e ações, se o aluno não estiver
sendo mediado por o professor, de nada adiantará. O professor
tem que estar interagindo o tempo todo com o aluno.
Neste aspecto, ressalta-se a importância da utilização
dos softwares na sala nos atendimentos no AEE, no trabalho
diário do professor com os alunos com alguma dificuldade de
aprendizagem ou com alguma deficiência.
A escolha pelo software Hagáquê, deu-se, por ser um
programa de editor de histórias em quadrinho, que possui
barras de ferramentas como: imagens, personagens, balões,
sons, idiomas, cenários coloridos, ajuda, editor e escritor. Uma
ferramenta pedagógica que faz com que a criança tenha uma
aproximação de conteúdo e aprendizagem, de uma forma
lúdica e criativa, animada, e por ser um software considerado
na educação, como auxiliador no processo da construção da
leitura e escrita. Por ser um programa educativo que possibilita
a construção de escrita em forma de histórias em quadrinhos e
por facilitar conhecimento de conteúdos. E pelo fato também
de ter sido produzido, por uma proposta de dissertação de
mestrado.
O software foi produzido no ano de 2001, pelos criadores,
Silvia Amélia Bim e Eduardo Hideki Tanaka, sobre orientações
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da professora Dra. Heloisa Vieira da Rocha como proposta
de dissertação de mestrado do Instituto de Computação da
Unicamp\ Software Educacional. Rio Grande do Sul.
O Hagáquê tem a função de facilitar o processo da
construção de histórias em quadrinhos, podendo ser utilizado
para crianças, bem como para adultos e pessoas com alguma
deficiência.
O Hagáquê é uma ferramenta tecnológica, que
possibilita a produção de uma escrita digitalizada, que compõe
cenário e elementos que permitem a escrita de um texto, a
partir de relações de elementos, assim construindo histórias em
quadrinhos.
O software Hagáquê possui uma barra de ferramentas
com elementos como: selecionador de imagens e figuras, sons,
cenários, cancelador de tarefa, movimentação de elementos,
apagador, ferramentas de colagem, copias, recorte e editor,
clicando na barra de ferramentas é possível selecionar a edição
dos quadradinhos, aumento e diminuição, giração verticalmente
e horizontalmente dos personagens. Para salvar a história em
quadrinhos que foi criada basta clicar no menu e salvar, então
abrira uma janela para colocar no local onde quer salvar o
arquivo. Após se quiser imprimir basta colocar para a barra de
impressão e fechar o ícone.

Figura 1: Software Hagáquê

Fonte: Próprio autor
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A criação de histórias em quadrinhos, na prática
educacional, é de uso recente, qual por sua vez se torna um
meio de fácil entendimento de escrever e de ler. As histórias
em quadrinhos despertam curiosidade, incentiva a criatividade,
memória, atenção, bem como o gosto pela leitura e escrita na
criança.
As histórias em quadrinhos ajudam nas crianças a
possibilidade do seu desenvolvimento, capacidade e criatividade.
As histórias em quadrinhos levam ideias de aprendizagens e
conteúdo para o ensino. Trabalhar com histórias em quadrinhos
pode ser uma proposta que leva o interesse da criança, que
estimula e incentiva, por ser uma forma diferenciada de ensino.
Nesta perspectiva, de mudanças educacionais, o trabalho
do professor na alfabetização com as crianças que possuem
alguma dificuldade de aprendizagem ou com deficiência deve
ser diferenciado e levado em consideração.
Neste sentido, atuar com uma proposta de um software
educativo como o Hagáquê, para a construção do processo
de leitura e escrita, através da construção de histórias em
quadrinhos, se torna desafiante e um interessante incentivo
para o desenvolvimento da aprendizagem da criança com
dificuldade de aprendizagem e deficiência.

CONCLUSÃO
Este que teve como objetivo investigar como o recurso
tecnológico software Hagáquê auxilia no processo de construção
e desenvolvimento de leitura e escrita do aluno com dificuldade
de aprendizagem, concluiu que com o uso do software educativo
Hagáquê, o aluno teve avanços em sua aprendizagem, se tornou
uma forma mais divertida e fácil de aprendizagem para ele,
utilizar uma ferramenta para a construção de histórias. O aluno
pode observar seus erros de escrita, com o uso do programa
educativo software Hagáquê, pode ser mudado apenas com
digitações, quando em sala de aula ele precisaria de borracha
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e se tornaria cansativo e difícil ver se errou. O uso das novas
tecnologias de informação e comunicação se tornou um apoio
para evolução e aprendizagem do aluno nas questões de leitura
e escrita, bem como em outras aprendizagens e conteúdos,
como os lógicos matemáticos.
Utilizar o programa educativo software Hagáquê, torna
desafiante a aprendizagem, pois proporciona a imaginação,
atenção. É uma proposta educativa construtivista, facilitadora,
incentivadora. Proporciona o diálogo, discussões, revisão
de conteúdos, produção coletiva, produção individual,
problematização dos temas, aprendizagens novas, conteúdos
novos, interação professor aluno.
O programa educativo software Hagáquê, criador de
história em quadrinho no trabalho no Atendimento Educacional
Especializado auxilia na construção do processo de leitura e
escrita do aluno com dificuldade de aprendizagem. Acredita-se
que com o auxílio das TIC, através das ferramentas de apoio
como o programa educativo software Hagáquê, se pode obter
resultados satisfatórios no desenvolvimento do processo de
construção de leitura e escrita, habilidades, competências,
que se tornam importantes para o desenvolvimento do aluno
com dificuldade de aprendizagem. O professor, entretanto,
deve ter uma meta, um programa de conteúdos selecionados,
para ensinar, analisar suas limitações e procurar algo inovador,
que ao mesmo tempo em que ele aprende se torne atrativo,
estimulador.
As considerações aqui encontradas não se constituem
como conclusões finais acerca do estudo, principalmente na
área das tecnologias que está permanente em evolução. É
necessário estar sempre em busca de novas aprendizagens.
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A articulaçã0
como base para
o trabalho
pedagógico
na educação
infantil

Cláucia Honnef

A Educação Infantil e a Educação
Especial são áreas do conhecimento
que
nascem
cunhadas
por
ações
assistencialistas que perduram por
um período considerável da história.
Com isso, a visibilidade das questões educacionais dessas
áreas e a conquista de espaço por estas nos desdobramentos
da educação brasileira são recentes. Tal afirmação toma por
base as décadas de 1990 e 2000, em que discussões sobre a
importância e papel da Educação Infantil e da Educação Especial
começam a ser a partir de uma base também educacional, e
não mais somente assistencialista.
Olhando o contexto histórico da constituição da Educação
Especial e da Educação Infantil é possível verificar que ambas
possuem a característica religiosa, assistencialista, filantrópica
de constituição. Essa herança influencia os delineamentos que
essas duas áreas do conhecimento no campo da Educação
tomaram até chegarem a se constituir como direito.
Apresenta-se aqui uma retomada dos processos de
constituição da Educação Especial e da Educação Infantil,
de modo a tentar identificar seus entrelaçamentos, suas
aproximações.
A história da Educação Especial é influenciada pela
maneira como as pessoas com deficiência são vistas na
sociedade. Na Antiguidade as pessoas com deficiência eram
abandonadas, eliminadas ou consideradas figuras místicas.
(AMARAL, 1994).
Essa desatenção ou abandono sofrido pelas pessoas
com deficiência também acometeu as crianças, não com o
mesmo teor, visto que as crianças não eram eliminadas de
forma intencional, mas sim eram como sujeitos invisíveis,
despercebidos na sociedade. Assim, muitas crianças acabavam
morrendo em função da falta de cuidados e de proteção.
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Já a percepção acerca das pessoas com deficiência
na Idade Média é ligada à caridade, pois neste período o ser
humano passa a ser visto como imagem e semelhança de Deus e
à pessoa com deficiência é dedicada a benevolência social, mas
longe da sociedade. O sujeito com deficiência é colocado em
algum lugar isolado ou é objeto de diversão, como “bobos da
corte” da nobreza ou da população (ARANHA, 2001). Verifica-se
que se inicia a pensar uma institucionalização e, talvez, certo
cuidado às pessoas com deficiência.
As crianças, no século XVI, também começam a ser
olhadas com certa atenção, mas nos seus primeiros meses de
vida, sendo fontes de distração ou relaxamento dos adultos. Há
aí um “sentimento de paparicação”. Contudo, não há espaço
para o “mundo infantil” distinto do “mundo adulto”. A criança
é percebida como adulto em miniatura. (ARIÈS, 1981).
Em relação às pessoas com deficiência, o século XVI é
o período em que se inicia no Brasil a assistência a estas. Essa
assistência, conforme Jannuzzi (2004), é vinculada à caridade,
visto que as Santas Casas de Misericórdia, instaladas no país por
influência de Portugal, iniciam seus trabalhos com a finalidade
acolher e atender pessoas doentes, carentes e também os
deficientes.
Já na Modernidade a deficiência passa a ser objeto de
estudo, sendo os deficientes as cobaias de pesquisas em que a
medicina busca identificar as influências das lesões e disfunções
do organismo. Esse movimento não alterou a discriminação
social que as pessoas com deficiência sofriam e estas passaram
a ser colocadas em hospícios, hospitais e asilos (POSSA e
RAMPELOTTO, 2008).
Em relação à concepção de criança e infância, estas
também são objeto de estudos da Psicologia, da Medicina e
da Pedagogia e sofrem influência destes, sendo que no século
XVII e XVIII inicia-se a pensar a criança como necessitando de
cuidado e proteção da família, bem como de instrução.
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No Brasil, as instituições voltadas às pessoas com
deficiência- que são inicialmente as Santas Casas de Misericórdia
e depois asilos, hospícios, hospitais- são criadas com cunho
religioso e assistencialista, assim como se configura a criação da
“Roda dos Expostos”, implantada pela coroa portuguesa como
um local de acolhimento as crianças abandonadas e crianças de
rua.
No Brasil, segundo Mazzotta (2005), de 1854 a 1956 as
iniciativas de atendimento aos deficientes, tanto oficiais quanto
particulares, eram isoladas, sendo que a primeira iniciativa para
o atendimento escolar especial para os portadores de deficiência
teve início em 1854, com a criação do Imperial Instituto de
Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Três anos depois, na mesma
cidade fundou-se o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos , que
cem anos depois passou a se denominar Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES). No Hospital Estadual de Salvador se
inicia em 1874 a assistência médico-pedagógica aos deficientes
mentais.
No século XIX tem-se o surgimento de vários institutos,
instituições e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAEs). Esta última conquistada por meio de lutas de pais por
instituições de ensino para seus filhos excepcionais.
A criação das creches no Brasil inicialmente tem cunho
assistencialista, assim como as instituições para pessoas com
deficiência, a primeira creche como um espaço para crianças
de mães trabalhadoras surge em 1889, no Rio de Janeiro, pela
Fábrica de Fiação e Tecidos Corcovado, a partir do contexto
econômico e social da época. Porém, as creches, assim como
as APAEs, se tornam elementos de reinvindicação das mães
trabalhadoras, principalmente no século XX, na década de
1970, em que se destaca é o Movimento de Luta por Creches,
de orientação feminista, que tem grande influência no pensar
a educação da criança pequena e a creche como direito social.
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Assim, a conquista de espaços para as crianças e as
pessoas com deficiência é fruto de lutas sociais, sendo este mais
um elemento convergente na história da Educação Infantil e da
Educação Especial.
No século XX, no Brasil, a Educação Especial e Educação
Infantil são mencionadas nas políticas públicas. A Educação
Infantil é considerada antes da Educação Especial, visto que o
período que segue a 1930 caracteriza-se pela atenção a infância
e o reconhecimento da necessidade de espaço pra educação
das crianças pequenas. Inicia-se o processo de reconhecimento
da infância como categoria social geracional, e da criança como
sujeito dessa categoria, sujeito histórico-cultural.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em relação às
políticas de atenção à infância, inaugurou um novo momento
na história da legislação infantil ao reconhecer a criança
como cidadã. Na década de 1990, quando a Educação Infantil
passa a ser reconhecida legalmente como espaço de trabalho
pedagógico, como um direito da criança, porque previsto na
legislação brasileira, a creche é vista como alternativa positiva
para a família. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/ 96 apresenta a Educação Infantil como primeira etapa
da Educação Básica e reforça na Educação Infantil seu cunho
educacional.
Na Educação Especial a questão educacional aparece
mais tardiamente do que na Educação Infantil, sendo que até
hoje existem divergências em aspectos teóricos e práticos sobre
o teor educacional e assistencialista da Educação Especial.
No século XX tem-se o desenvolvimento de classes
especiais em escolas públicas, o que caracteriza um movimento
de integração dos alunos com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais na escola comum. Além disso, em
documentos legais, como a Constituição da República Federativa
do Brasil (BRASIL, 1988), encontram-se referências a educação
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como direito de todos e a garantia de atendimento educacional
especializado a alunos com necessidades educacionais especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino.
A integração do aluno com NEE no Brasil foi baseada
na Política de Integração, (BRASIL, 1994), produzida pela
Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência (CORDE). Na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional -LDB9394/96- (BRASIL, 1996), a perspectiva
inclusiva na educação especial ganha força, sendo que no Art.
58, encontra-se a Educação Especial como uma modalidade
de educação escolar transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, oferecida preferencialmente, nas
escolas regulares para educando público-alvo, os quais são
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades/ superdotação .
No século XXI há a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva- PNEEPEI- (BRASIL, 2008),
promulgada no ano de 2008, orienta ações voltadas a Educação
Especial, prima pela inclusão dos alunos chamados públicoalvo desta modalidade de ensino e aponta o atendimento
educacional especializado (AEE) como principal tarefa da
Educação Especial dentro da escola. Esse atendimento possui
diretrizes específicas a partir da Resolução CNE/CEB nº 04, de
02 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009), e deve disponibilizar
de serviços e recursos próprios a alunos público-alvo e seus
professores em turmas comuns do ensino regular.
Um aspecto importante a destacar é que a Educação
Especial não é restrita à perspectiva inclusiva, ou seja, não
acontece somente nas escolas regulares, mas pode acontecer em
centros especializados, em APAEs ou instituições filantrópicas.
Porém, em grande parte destas instituições e em muitas escolas
regulares, não há um investimento financeiro que possibilite as
condições necessárias para realização de práticas pedagógicas,
como o ensino colaborativo ou trabalho docente articulado ,
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por exemplo, que potencializam o desenvolvimento das crianças
com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais e
colaboram para o trabalho e formação dos professores.
Tal situação nos remete a discussão que James
Kauffman e Daniel Hallahan apresentam na obra The Illusion
of full inclusion: a comprehensive critique of a current special
education bandwagon (2004), em que destacam a defesa de
muitos estudiosos acerca do lugar, o espaço educacional que as
pessoas com deficiência e/ou NEE devem estar, ou seja, a escola
regular, como se a simples convivência destas crianças com
aquelas ditas “normais” faria com que, aos poucos, a criança
“incluída” viesse a atingir desenvolvimento e, principalmente,
comportamento semelhante as demais. A obra, a partir de uma
série de textos de colaboradores, vai apontar, contudo, que
não é adequado, nem prudente destacar esse espaço na escola
regular para a pessoa com deficiência e/ou NEE ao se mensurar
a Educação Especial na perspectiva inclusiva. As condições
desse espaço e como a pessoa se sente nele é que precisam ser
o foco de trabalho e observação, pois sentir-se pertencente ao
lugar, estar nele com condições de participar de suas atividades,
estes sim são fatores essenciais para mobilizar a aprendizagem,
o desenvolvimento e os processos inclusivos.
Entretanto, no Brasil existem uma série de barreiras,
como atitudinais, físicas e de precariedade ou má aplicação de
recursos financeiros, que dificultam o alcance de perspectivas
inclusivas nas escolas regulares. Além disso, apesar do fracasso
de muitas experiências da perspectiva inclusiva na Educação
Especial, não se potencializa ou investe nas instituições
especializadas, lugares que talvez seriam mais ricos em
experiências e aprendizados para as pessoas com deficiência e/
ou NEE que as escolas regulares.
A precariedade ou mau investimento ou distribuição
de recursos financeiros que se observa na realidade brasileira
referente à Educação Especial também pode ser observada
na Educação Infantil em muitos municípios. Em que existem
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as situações mais diversas como falta da própria escola de
Educação Infantil ou creches, inadequação dos espaços físicos
das instituições, falta de professores com formação adequada
e, em muitas situações, falta do professor de Educação Especial
as crianças pequenas com necessidades educacionais especiais.
Desse modo, a partir desse breve resgate histórico
comentado sobre Educação Especial e Educação Infantil se
pensa importante e necessário abordar essas duas áreas
de conhecimento da Educação, pensando uma forma delas
poderem se complementar, principalmente quando da inserção
de crianças pequenas com deficiência e/ou NEE na Educação
Infantil. Nessa etapa do desenvolvimento ao se ter uma criança
com deficiência e/ou NEE decorrentes de riscos biológicos,
ambientais e/ou familiares é indicado atendimento de
estimulação ou intervenção precoce , porém estes geralmente
acontecem em clinicas especializadas ou no contexto familiar,
havendo dificuldades de interação entre as ações deste
atendimento- que pode ser realizado pelo Professor de Educação
Especial-, o atendimento da saúde e da assistência social com o
trabalho desenvolvido na escola de Educação Infantil ou creche
com as crianças.
Desse modo, na sequência esse texto apresenta pesquisas
sobre o trabalho pedagógico realizado na Educação Infantil a
partir da inclusão de crianças com deficiência e/ou NEE.

Trabalho Pedagógico com crianças
com
deficiência
e/ou
necessidades
educacionais especiais (NEE) na Educação
Infantil
Para amadurecer, justificar e verificar aproximações da
intenção de estudo, acima apresentada, com outros já realizados
e que envolvem a Educação Especial e a Educação Infantil, foi
realizada uma pesquisa de levantamento na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Banco de Teses

48

CAPES (BT-CAPES), de pesquisas que abordassem o trabalho
pedagógico com crianças com NEE na Educação Infantil. Esses
estudos são apresentados a seguir e apontam o cenário das
produções acadêmicas de 2004 a 2013 sobre esse tema.
A escolha desse recorte temporal se explica pelo fato de
que, depois do que referiu a LDB 9.394/96 sobre a Educação
Especial, foi promulgada a Resolução nª 02, de 11 de setembro
de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica. Este documento reforça e orienta
ações junto a crianças com necessidades educacionais especiais
nas escolas regulares, incluindo as de Educação Infantil, o que
é fator colaborador para maior inserção das crianças públicoalvo da Educação Especial nas escolas de Educação Infantil,
consequentemente, mobilizando estudos das práticas nesses
espações, com essas crianças.
Como descritores para a pesquisa se utilizou inicialmente
as palavras “Educação Especial e Educação Infantil” sendo
encontrados 316 trabalhos, porém estes em sua maioria tratavam
ou da Educação Especial ou da Educação Infantil e não das duas
áreas de conhecimento no mesmo estudo. Então, utilizou-se
os descritores “intervenção precoce” e “ estimulação precoce”
sendo encontrados 287 estudos, porém a grande maioria na
área da saúde, inclusive, no Banco de Teses da CAPES, em que
aparecem as áreas do estudo, dos 137 encontrados, nenhum
foi apontado como sendo da área de Educação ou Educação
Especial, mas sim eram da Medicina, Psicologia, Fonoaudiologia,
Psicologia e Enfermagem. Esses achados mostram como na área
da saúde se desenvolvem trabalhos sobre intervenção precoce,
mas como há carência de estudos sobre esse assunto na área da
educação, e mais especificamente da educação Especial.
Para verificar o que as pesquisas sobre inclusão na
Educação Infantil abordavam se utilizou o descritor “Educação
Inclusiva e Educação Infantil”, tendo como resultados no BDTD
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65 pesquisas, dos anos de 2004 a 2013. No Banco de Teses da
CAPES, utilizando o mesmo descritor acima foram encontrados
55 trabalhos, compreendendo o período de 2011 a 2012.
Como se encontrou pesquisas sobre a temática de estudo
a partir desse último descritor nos dois locais pesquisados
decidiu-se dar atenção aos 120 estudos encontrados nesses
dois arquivos. Destes, 21 foram selecionados em função dese
entender que seus títulos e/ou resumos havia menção ao
trabalho com crianças público-alvo da Educação Especial na
Educação Infantil. Os trabalhos são apresentados no Quadro1.

Quadro 1: Relação dos trabalhos, com
destaque para as pesquisas com aproximação a
temática de estudo (parte1)

Fonte: Próprio autor
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quadro 1: Relação dos trabalhos, com
destaque para as pesquisas com aproximação a
temática de estudo (parte2)

Fonte: Próprio autor
Das 21 produções acima, somente cinco são teses e
somente uma fala da estimulação precoce com articulação ao
trabalho na Educação Infantil, o que já alude a importância de
estudos que se almeja desenvolver sobre o trabalho pedagógico
com crianças com NEE a partir de uma articulação entre
Educação Especial e Educação Infantil.
Um aspecto mencionado em todos os trabalhos
selecionados diz respeito à necessidade de formação de
professores para o trabalho com crianças com deficiência e/
ou NEE na Educação Infantil. Entende-se que essa formação
possa ser alcançada e ter sucesso através da realização de um
trabalho articulado entre professores de Educação Especial e
professores de Educação Infantil, pois ambos realizam trabalhos
específicos com as crianças com deficiência e/ou NEE, trabalhos
que podem e precisam ser complementares, e potencializar
o desenvolvimento destas. Havendo espaço e disponibilidade
desses profissionais para uma articulação, esta certamente
colaborará para o processo de formação de ambos, que se
dará no contexto da escola, a partir da discussão coletiva das
realidades ali existentes.
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Desse modo, após uma leitura de alguns elementos dos
trabalhos, os seis que estão destacados são apresentados aqui,
pois encontraram como resultado ou buscaram realizar na
pesquisa uma articulação entre Educação Especial e Educação
Infantil, almejando alcançar a complementariedade entre essas
duas áreas.
O primeiro trabalho que menciona a necessidade da
complementariedade acima citada é o de Soares (2006). Ela
analisa a prática da educação musical no ensino de pessoas com
deficiência e/ou NEE na escola de Educação Infantil e a formação
de professores de música em relação ao trabalho com esses
indivíduos. A partir de entrevistas com professores de música
que atuam na Educação Infantil e de observações as suas aulas.
Soares (2006) mostra a música como favorecedora do processo
de inclusão e desenvolvimento das referidas crianças. Porém,
os relatos dos professores apontaram que alguns aspectos
prejudicam ou tornam frágeis o trabalho desenvolvido, como,
por exemplo, o demasiado número de crianças por turma, a
pouca formação e informação sobre as crianças com deficiência
e/ou NEE, o pouco espaço na escola para orientação e discussão
sobre o desenvolvimento destas.
No levantamento das pesquisas sobre práticas na
Educação Infantil com crianças com NEE, com o descritor já
mencionado, a estimulação precoce aparece pela primeira vez
no trabalho de Alves (2007), que aborda a detecção de sinais
de risco psíquico para o desenvolvimento infantil, tendo como
foco as escolas. A autora identifica sua abordagem de estudo
como qualitativa etnográfica, sendo que desenvolveu o estudo
em duas escolas de Educação Infantil do município de Porto
Alegre, acompanhando através de observação participante a
estimulação precoce desenvolvida com crianças de 0 a 3 anos,
que apresentavam sinais de risco psíquico. A autora também
realizou entrevistas com a família e os professores destas
crianças. As conclusões referem que as escolas, junto com a
família, é um importante espaço em que o desenvolvimento
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infantil precisa ser analisado e indicadores de risco podem ser
percebidos e trabalhados. Os encontros de discussão/formação
entre os profissionais que realizavam estimulação precoce
(fisioterapeuta, psicólogo e educador especial) e as professoras
se mostraram essenciais pra o trabalho de ambos com as
crianças acompanhadas.
O atendimento da Educação Especial nas instituições de
Educação Infantil é discutido no trabalho de Silva (2008), que
trata do professor especialista da sala de recursos multifuncionais
e a qualidade na Educação Infantil. A autora realizou gravações
em áudio e vídeo e relatórios de observação de três momentos:
do trabalho do professor especialista na instituição como
um todo, do trabalho cooperativo deste professor com as
docentes que atendem as crianças com deficiência e/ou NEE
nas turmas regulares e do trabalho desenvolvido diretamente
com essas crianças na Sala de Recursos Multifuncionais. Os
resultados mostram a importância do diálogo entre professor
da sala de recursos com professores regentes, direção, equipe
de coordenação pedagógica e funcionários auxiliares e viceversa, para um trabalho cooperativo que favoreça a inclusão e
desenvolvimento das crianças, tanto com quanto sem NEE.
As pesquisas de Alves (2007) e Silva (2008) mostram um
caminho interessante e necessário de ser pensado e seguido no
que tange a atenção a crianças pequenas com deficiência e/ou
NEE, pois é preciso haver atendimentos de estimulação precoce,
atendimento da Educação Especial nas escolas de Educação
Infantil, formação dos professores e, mais importante, é preciso
uma interlocução destes com toda a equipe das escolas e
creches que as crianças frequentam, é preciso espaços para
diálogo entre professores de Educação Especial e de Educação
Infantil, bem como entre toda a equipe escolar. Sarmento e
Veiga (2010, p. 49) reforçam esse posicionamento ao afirmarem
que “A eficácia de longo prazo ao nível de intervenção precoce
será melhor assegurada por uma abordagem que envolva a
criança, a família e a escola”.
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Nas práticas de intervenção ou estimulação precoce no
Brasil- conhecidas até o momento- percebe-se que o foco ou
está muito na criança, ou na criança e na família, mas poucas
vezes se consegue uma articulação com a escola e entre esta
e a saúde. Isso em função de vários fatores como tempo e
disponibilidade dos profissionais para o diálogo, a considerável
distância entre o local de atendimento e a escola, entre outros.
O fato da intervenção ou estimulação precoce ser realizada
geralmente fora do espaço escolar acredita-se que seja um
importante fator para não haver articulação desta com o
trabalho desenvolvido na classe comum.
Com isso e tendo como base Kauffman e Hallahan
(2004)- que defendem a discussão não do lugar, mas sim
das condições e o sentimento de pertencimento da criança a
este para o alcance de processos inclusivos- entende-se que
nas escolas de Educação Infantil são necessários condições
adequadas para que se consiga mobilizar o desenvolvimento, o
bem estar e o sentimento de pertença da criança com deficiência
e /ou NEE àquele lugar. Entende-se que isso envolve, entre
outras necessidades, a de ter-se nas instituições de Educação
Infantil condições para a realização da intervenção precoce,
podendo-se com isso potencializar a articulação do trabalho
entre Educação Infantil e Educação Especial, bem como com
a saúde e assistência social, se necessário, para assim melhor
proporcionar o desenvolvimento infantil e evitar expor a criança
a stress de deslocamentos para atendimento adequado as suas
necessidades de desenvolvimento.
Ao seguir a análise dos trabalhos encontrados, percebe-se
que em 2011 houve um aumento significativo nas pesquisas
acerca do trabalho na Educação Infantil com crianças com
deficiência e/ou NEE. Esse aumento pode ser reflexo da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008), a qual orienta e prevê a matricula dessas
crianças desde a Educação Infantil em instituições comuns e
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estas devem garantir, por meio do atendimento educacional
especializado, serviços, materiais e recursos adequados ao
desenvolvimento das crianças.
Dos sete trabalhos encontrados com produção em 2011,
três são aqui descritos por se aproximarem da temática a ser
estudada no doutorado. Benincasa (2011) estudou a constituição
do atendimento educacional especializado em Educação
Especial para crianças da Educação Infantil na rede municipal
de ensino de Porto Alegre (RS). Ela, a partir de uma abordagem
qualitativa, realizou entrevista semiestruturada com quatorze
(14) professoras de Educação Especial e um coordenador dos
serviços de Educação Precoce e Psicopedagogia Inicial, e utilizou
também de observação participante e diário de campo em sua
pesquisa. A autora destaca que o local de instituição de um
serviço produz significações que influenciam na escolarização
da criança com deficiência e na tomada de decisões sobre
esse processo. Outra consideração importante do estudo é
sobre a importância da articulação entre a Educação Especial
e Educação Infantil para construírem-se propostas pedagógicas
que sirvam de apoio à criança, mas também aos professores,
pais e a comunidade, entende-se ai também profissionais da
saúde, a fim de se conseguir permanência da criança no ensino
comum (grifo nosso).
As práticas pedagógicas na Educação Infantil tendo nesta
etapa da Educação Básica crianças com deficiências e/ou NEE
constitui o trabalho de Fernandes (2011). A pesquisadora realiza
um estudo de caso, utilizando-se de entrevista semiestruturada
com a professora de uma turma de Educação Infantil com
crianças com NEE incluídas, observações nesta sala de aula e
a aplicação da Escala de Avaliação de Ambientes de Educação
Infantil (ECERS-R). Tendo por base a teoria de Vygotsky,
Fernandes (2011) identificou que a presença de alunos com
deficiência, autismo e hiperatividade não mobilizou mudanças
no trabalho pedagógico desenvolvido na escola. A pesquisadora
acredita necessário pensar mudanças na gestão da escola e
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no encaminhamento do trabalho pedagógico da equipe de
professoras, que precisam trocar experiências, realizar trabalho
em equipe na instituição, potencializando, assim, a promoção
de práticas enriquecedoras de trabalho, menos repetitivas,
que valorizem o brincar e a relação entre pares no processo de
aprendizagem. (grifo nosso)
O estudo das práticas pedagógicas na Educação Infantil
a partir da inserção de crianças com deficiência e/ou NEE foi
do que se ocupou a tese de Soares (2011), a qual empregou
a pesquisa colaborativa como abordagem metodológica,
desenvolvendo os seguintes procedimentos: acompanhamento
individual com as crianças, acompanhamento colaborativo das
professoras e entrevistas por meio de grupos focais. O estudo
foi realizado em uma escola pública do município de Fortaleza,
com seis professoras da Educação Infantil.
Os resultados de Soares (2011) apontaram os momentos
de acompanhamento colaborativo como propulsores para
mudanças do trabalho pedagógico, identificado no início da
pesquisa como diretivo e centrado na concepção de criança
como reprodutora de conhecimento (grifo nosso). Esse
acompanhamento colaborativo, possível devido ao espaço
e tempo destinados na instituição para que a pesquisadora
e as professoras pudessem discutir situações preocupantes
referentes às crianças com deficiência e /ou NEE, colabora
substancialmente para a formação, que, segundo ela, deve
ser realizada no seio da instituição. Porém, esse trabalho não
rompe totalmente com tais práticas e concepções do contexto
educacional estudado. A autora ainda destaca outros avanços
alcançados com o trabalho realizado, como: atitude mais
reflexiva em relação ao trabalho realizado; maior aceitação e
acolhimento por parte das professoras em relação as crianças
com deficiência e a diversificação das atividades oferecidas as
crianças.
No conjunto dos estudos selecionados pode-se perceber
o quanto é recente a questão da formação dos professores
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para o trabalho com crianças com deficiência e/ou NEE.
Porém, somente seis pesquisas, as quais foram apresentadas,
mencionam a necessidade de articulação entre a área da
Educação Especial e a Educação Infantil, que se ocupa de pensar
a educação das crianças pequenas.
A necessidade de formação e a preocupação com
o trabalho pedagógico desenvolvido são elementos que
potencializam e tornam emergente a busca por um trabalho em
parceria entre professores de Educação Especial e professores
de Educação Infantil, bem como destes, das creches e escolas
de Educação Infantil com a família e profissionais da saúde.
Além disso, o período dos três primeiros anos de vida é muito
importante para o desenvolvimento das crianças, pois é uma
fase “´[...] extremamente delicada e rica de estímulos para o
bebê, com mudanças complexas e interligação, dependendo
tanto da maturação dos aparelhos e sistemas do organismo,
como também do ambiente [...]” (ALMEIDA, PAINES e ALMEIDA,
2008, p.65).
Com isso, entende-se que se faz urgente a busca por uma
interlocução entre todas as ações dirigidas a criança pequena
com deficiência e/ou NEE pela família, pelos profissionais da
saúde e principalmente pelo trabalho pedagógico da Educação
Especial- desenvolvido muitas vezes por meio de programas de
estimulação ou intervenção precoce- e o trabalho desenvolvido
por professores de Educação Infantil, com os quais, muitas
vezes, as crianças passam parte considerável de seu tempo
diário.
Correia (2010, p.25) ao tratar de um modelo educacional
de atendimento as crianças com necessidades especiais, o
Modelo de Atendimento a Diversidade (MAD), diz que “[...]
qualquer processo que pretendamos implementar deve fazer
com que o trabalho colaborativo entre professores do ensino
regular, professores da educação especial, outros profissionais
e pais se baseie em intervenções fidedignas [...] é fulcral que se
respeite o princípio da colaboração.”

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

57

Desse modo, acredita-se que qualquer atendimento de
intervenção precoce com crianças com deficiência e/ou NEE
deveria ter por base reflexões de uma equipe interdisciplinar,
que envolvesse também os professores da classe comum.
Para isso acredita-se que se deva pensar esse atendimento
na instituição de Educação Infantil, tendo um enfoque não
somente clínico-terapêutico, de reabilitação, mas também
pedagógico, educacional e preventivo, visto que e Educação
Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, recebe crianças
com deficiência e/ou NEE devido aos mais variados fatores,
mas as ações para processos inclusivos, que potencializem o
desenvolvimento de todas as crianças, nesta etapa educacional
são ainda bastante iniciais.

Considerações Finais
Os estudos analisados revelam um panorama preocupante
do trabalho pedagógico com crianças com deficiência e/ou NEE
na Educação Infantil. As seis pesquisas apresentadas mencionam
a necessidade de articulação entre Educação Especial e
Educação Infantil e no único trabalho que buscou desenvolver
tal ação, os resultados foram bastante positivos no que tange
ao desenvolvimento das crianças e a formação dos profissionais
envolvidos. Tais evidências, bem como a pouca quantidade de
pesquisas na área da Educação e Educação Especial que revelam
práticas articuladas entre Educação Especial e Educação Infantil
reitera a relevância e necessidade de estudos sobre esse tema.
Como já mencionado neste trabalho, os estímulos às
crianças, principalmente com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais nos primeiros anos de vida são
extremamente relevantes e entende-se que estes devem ser
realizados nas creches e escolas de Educação Infantil, de maneira
adequada. Nesse sentido a Educação Especial pode colaborar
com ações de intervenção precoce, que articulem o trabalho
desenvolvido com a criança pelos pais, por profissionais da
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saúde e, principalmente, entre os professores, que permanecem
considerável período com a criança nas instituições de ensino.
Assim, constituindo-se uma equipe interdisciplinar de trabalho.
Por fim, entende-se que um trabalho pedagógico
articulado pode colaborar, além de para o desenvolvimento
infantil, também para o acontecimento de formação continuada
nas próprias instituições de Educação Infantil, a partir da
socialização e discussão de saberes e experiências entre as
professoras e os profissionais que atuam com as crianças
pequenas.
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inclusão
escolar
e
altas habilidades

Andréia Jaqueline
Devalle Rech
Soraia Napoleão
Freitas

Discutir sobre a inclusão escolar
dos alunos com altas habilidades/
superdotação
(AH/SD)
é
relevante
para compreendermos os processos de
ensino e aprendizagem que esses alunos
estão recebendo na escola comum.
Compreender essa dinâmica de sala de aula é
importante para verificar se os alunos com AH/SD estão tendo
suas necessidades educacionais especiais atendidas, já que os
mesmos se constituem como público-alvo da educação especial,
assim como os alunos com deficiências e transtornos globais do
desenvolvimento.
Dessa forma, espera-se que a escola inclusiva respeite a
identidade de todos os sujeitos que participam desse espaço.
No entanto, os alunos com AH/SD ainda encontram dificuldades
para que sejam reconhecidos como alunos que têm direito a
frequentar o atendimento educacional especializado (AEE).
Nesse contexto, alguns professores apresentam
concepções equivocadas sobre os comportamentos que os
alunos com AH/SD apresentam, o que dificulta a sua identificação
e consequentemente sua inclusão escolar. Uma das concepções
equivocadas comumente observadas no espaço escolar diz
respeito ao aluno com AH/SD como aquele que gabarita as
provas, o aluno nota 10 em tudo (WINNER, 1998; ALENCAR,
FLEITH, 2001; PÉREZ, 2003; RECH, FREITAS, 2005). No entanto,
essa concepção não condiz com a realidade, pois os alunos
com AH/SD apresentam comportamentos e interesses que os
diferem, uns terão habilidades na área acadêmica e outros na
produtivo-criativa, por exemplo (RENZULLI, 2004).
Com base em tais reflexões realizou-se a referida pesquisa
com intuito de investigar os processos de inclusão escolar de
uma aluna com comportamentos de AH/SD, que frequentou
os anos iniciais do ensino fundamental de uma escola da rede
pública, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
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ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS
Para contribuir com os questionamentos/objetivos citados
optou-se pela pesquisa descritiva, com análise qualitativa, com
características de estudo de caso. De acordo com Minayo (2004,
p. 22), “... a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo
dos significados das ações e relações humanas, um lado não
perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”.
Assim, a pesquisa aqui proposta teve esse propósito, obter
informações sobre as atitudes e pensamentos de pessoas, o que
não é possível ser simplesmente avaliado por um número.
Para que fosse possível realizar a pesquisa na escola em
que a aluna foi matriculada contatou-se com a Coordenadora
Pedagógica da instituição que autorizou a pesquisa. Em seguida,
solicitou-se à professora da aluna do estudo, autorização
para observar suas aulas. Além disso, os pais também foram
informados sobre o interesse em pesquisar sobre a inclusão
escolar de sua filha, sendo que os mesmos consentiram a
realização da mesma. Dessa forma, todos os envolvidos na
pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido em que manifestaram estar cientes dos objetivos
da pesquisa.
Para auxiliar na coleta de dados alguns instrumentos
foram selecionados. Entre eles, a entrevista semiestruturada
que:
[...] consiste em um dos principais instrumentos de coleta
de dados, pois possibilita avaliar questões do passado,
do presente e do futuro; é uma abertura ao diálogo, uma
escuta de contradições, diferenças, similaridades entre
as concepções que compõem as percepções das pessoas
(DESSEN, Marina, SILVA; DESSEN, Maria, 2011, p. 33).
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Como permite tal técnica, optou-se por iniciá-la com
perguntas previamente definidas, mas sem a preocupação em
seguir um roteiro tal e qual foi pensado, já que no decorrer do
diálogo novos questionamentos poderiam surgir.
A entrevista semiestruturada foi realizada com a
professora do ensino comum, na própria escola, em um ambiente
reservado, de forma individual. O horário foi previamente
agendado, ficando a cargo de a mesma escolher o momento
que tivesse maior disponibilidade para responder às perguntas.
Posteriormente, a entrevista semiestruturada foi
realizada com os pais da aluna com comportamentos de AH/SD
com a finalidade de obter maiores informações sobre a história
de vida da aluna. Essa entrevista, também foi realizada em um
ambiente reservado, em horário oportuno aos pais.
Durante a realização das entrevistas o gravador foi
utilizado para registrar as falas dos mesmos. Ao término
das entrevistas o conteúdo foi transcrito mantendo-se fiel
ao que foi dito pelos colaboradores da pesquisa. Os dados
foram analisados de forma descritiva relacionando-os com as
observações participantes que as pesquisadoras realizaram no
ambiente escolar.
A observação participante também foi utilizada como
instrumento de coleta de dados, já que, por meio dela, é
possível “... captar uma variedade de situações ou fenômenos
que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que,
observados diretamente na própria realidade, transmitem o que
há de mais imponderável e evasivo na vida real” (NETO, 2004,
p. 59-60). Como recurso auxiliar deste processo o diário de
campo foi utilizado, registrando tudo que foi pertinente, uma
vez que “nele diariamente podemos colocar nossas percepções,
angústias, questionamentos e informações que não são obtidas
através da utilização de outras técnicas” (NETO, 2004, p. 63).
Por isso, o registro no diário de campo torna-se importante,
já que ocorrem situações que com o passar do tempo se não
forem registradas podem se perder.
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A opção por implementar as atividades de enriquecimento
escolar para essa aluna aconteceu por dois motivos: O primeiro
deles é que durante as aulas que a professora ministrava,
não estava sendo possível observar os comportamentos de
AH/SD que a aluna apresentava. Diferentemente de outros
momentos como, por exemplo, nas aulas de inglês, que eram
ministradas, voluntariamente, por uma acadêmica de um curso
de Licenciatura em Letras – Inglês de uma Universidade privada
de Santa Maria. Nessas aulas a aluna do estudo de caso era
participativa e seus comportamentos de AH/SD eram facilmente
percebidos. O segundo motivo está relacionado ao processo de
inclusão da aluna com AH/SD como forma de proporcionar a ela
um espaço em que seus interesses pudessem ser explorados e,
assim, estimulados.
Após refletirmos sobre a possibilidade de implementar
atividades de enriquecimento escolar, foi proposto para a
professora que, uma vez na semana, após o recreio até o final
da aula, que tinha duração de uma hora e trinta minutos, as
pesquisadoras realizariam atividades de enriquecimento escolar
com toda turma. A professora não se opôs à proposta e, assim,
as atividades de enriquecimento escolar foram desenvolvidas,
totalizando-se em dez encontros. Diante disso, as atividades
de enriquecimento escolar também foram utilizadas como
instrumento de coleta de dados.

CONCEPÇÃO DE SUPERDOTAÇÃO
Renzulli (2004) foi o teórico que embasou as discussões
ao longo do trabalho proposto. Dessa forma, a concepção de
superdotação adotada ao longo desse texto será a proposta
por Renzulli. Para ele a superdotação é um conjunto de
comportamentos que englobam: capacidade acima da
média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Esses três
comportamentos formam a Teoria dos Três Anéis. Para Renzulli
(2004), esses três Anéis se entrelaçam, ou seja, interagem

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

65

entre si ao longo da vida da pessoa com AH/SD. No entanto,
esses comportamentos são variáveis, logo em alguns períodos
da vida um Anel poderá se sobressair em relação aos outros.
Contudo, os Anéis nunca deixam de interagir, mas sim variam
sua intensidade e frequência.
Para um melhor entendimento, serão descritos cada um
dos Anéis. Capacidade acima da média: divide-se em duas –
habilidade geral e habilidade específica. A primeira consiste na
capacidade para processar informação, integrar experiências
que resultam em respostas apropriadas as quais se adaptam
a situações novas, e na capacidade para utilizar o pensamento
abstrato. Exemplos dessa habilidade são: raciocínio verbal e
numérico, relações de espaço, memória, e fluência verbal. Essas
habilidades são comumente medidas por testes de aptidão
geral ou inteligência.
A habilidade específica consiste na capacidade para
adquirir conhecimento, ou habilidade para executar uma ou
mais atividades de um tipo especializado e dentro de uma gama
restrita. Exemplos dessas habilidades incluem: química, balé,
matemática, composição musical, escultura e fotografia.
Diferentemente da habilidade geral, a específica não é
facilmente reconhecida na escola e ainda não é contemplada
nos testes padronizados de inteligência. Uma alternativa para
avaliar as habilidades específicas seria uma observação dessas
habilidades por um determinado período, incluindo opiniões
de diferentes profissionais relacionados à área em questão
(RENZULLI, 1998).
Comprometimento com a tarefa: Esse anel está ligado
à motivação que um indivíduo superdotado apresenta ao
realizar determinada tarefa; é comumente observado em
pessoas criativo-produtivas. Os traços que são com maior
frequência relacionados ao comprometimento com a tarefa
envolvem: perseverança, resistência, trabalho árduo, dedicação,
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autoconfiança, e uma convicção na própria habilidade para
concluir um trabalho importante em que a pessoa criativoprodutiva se propôs a executar (RENZULLI, 1998).
Criatividade: é o terceiro agrupamento de características
que compõem a Concepção de Superdotação dos Três Anéis e,
seguidamente, é utilizada como atributo da pessoa talentosa,
gênio, criadores eminentes ou pessoas altamente criativas.
Embora, sabe-se que, na maior parte das realizações mais
significativas, a criatividade está presente. Assim, a criatividade
envolve, entre outros: originalidade de pensamento, aptidão
para deixar de lado as convenções e talento para projetar e
realizar projetos originais (RENZULLI, 1998).
Renzulli (1998) dividiu a superdotação em dois tipos:
acadêmica e produtivo-criativa. A superdotação acadêmica “é
o tipo mais facilmente mensurado pelos testes padronizados
de capacidade e, desta forma, o tipo mais convenientemente
utilizado para selecionar alunos para os programas especiais”
(RENZULLI, 2004, p. 82).
Diante disso, a superdotação acadêmica manifesta-se
em diferentes níveis e pode ser identificada pelos testes
padronizados de inteligência. Mas, segundo Renzulli, há que se
atentar para o fato de que esse indício, o alto escore em testes
de QI, não predispõe o aluno a obter sucesso escolar.
O outro tipo, a superdotação produtivo-criativa, é
descrito por Renzulli (2004, p. 83) como sendo “aspectos da
atividade e do envolvimento humanos nos quais se incentiva
o desenvolvimento de ideias, produtos, expressões artísticas
e originais e áreas do conhecimento que são propositalmente
concebidas para ter um impacto sobre uma ou mais plateiasalvo”. Assim, o aluno produtivo-criativo é levado a utilizar seu
pensamento para produzir novas ideias, materiais inéditos;
passa de simples consumidor para produtor de conhecimento.
Para Renzulli (2004, p. 83) a superdotação produtivocriativa está mais presente em dois Anéis, a saber: criatividade e
comprometimento com a tarefa. Já a superdotação acadêmica,
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apresenta maior intensidade no anel da capacidade acima
da média que “[..] tende a permanecer estável no decorrer
do tempo, as pessoas nem sempre mostram o máximo de
criatividade ou comprometimento com a tarefa”, enquanto
que “as pessoas altamente criativas e produtivas têm altos e
baixos no rendimento de alto nível” (RENZULLI, 2004, p. 83).
No entanto, tanto os alunos do tipo produtivo-criativo quanto
do tipo acadêmico devem apresentar os três Anéis, embora
a intensidade deles possa ser diferente nos dois tipos de
superdotação.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
Refletir sobre a inclusão escolar do aluno com AH/SD
é (re)pensar a escola comum. Espaço esse que tem múltiplos
sujeitos e que deve respeitar os ritmos de aprendizagem desses,
valorizar seus conhecimentos, refletir sobre as metodologias de
ensino, processos de avaliação e tantos outros aspectos que
interferem diretamente na inclusão escolar dos alunos que
constituem o público-alvo da educação especial. “A inclusão
implica uma mudança de paradigma educacional, que gera uma
reorganização das práticas escolares: planejamentos, formação
de turmas, currículo, avaliação, gestão do processo educativo”
(MANTOAN, 2008, p. 37). Dessa forma, para que haja a inclusão
do aluno com AH/SD vários aspectos precisam ser reavaliados,
uma vez que a escola comum, por muito tempo, foi organizada
para ensinar o aluno mediano, logo tanto o aluno acima da
média quanto aquele abaixo da média, ficaram a margem desse
contexto.
Portanto, implementar a inclusão escolar é convocar
todos para participar desse processo: professores, gestores,
funcionários, alunos, pais e a comunidade como um todo. No
entanto, é no dia a dia da sala de aula que o professor tem contato
com seus alunos. É nesse cotidiano que se estabelecem infinitas
relações. Com isso, não estamos afirmando que o sucesso ou
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o fracasso da inclusão escolar depende exclusivamente do
professor. Mas, o professor é um importante agente inclusivo,
uma vez que é ele quem organiza a ação pedagógica que será
desenvolvida na sala de aula. Sob este ponto de vista,
Cabe ao professor disponibilizar o melhor do ensino, as mais
variadas atividades, e cabe ao aluno a liberdade de escolher
a tarefa que lhe interessa. O ensino democrático é aquele
que considera as diferenças de opiniões, de interesses, de
necessidades, de ideias e de escolhas (MACHADO, 2008, p. 70).

Dessa forma, o professor do ensino comum dispõe de
alternativas metodológicas que podem ser desenvolvidas com
todos os alunos da turma e, nesse todo, encontram-se os alunos
com AH/SD. Assim sendo, o professor pode organizar atividades
de enriquecimento escolar que podem ser implementadas para
todos os alunos.
No entanto, esse não foi o espaço escolar que as
pesquisadoras encontraram ao investigar o processo de
inclusão escolar da aluna participante da pesquisa. A rotina
observada na sala de aula frequentada pela aluna com AH/SD
era um ambiente que não estimulava suas habilidades, uma vez
que a professora organizava suas aulas de modo, basicamente,
expositivo, utilizando o quadro-negro e folhas xerocadas. Na
sua forma de ministrar as aulas, os alunos deveriam reproduzir o
que ela havia ensinado. Poucas vezes os alunos contribuíam com
conhecimentos extraclasses para complementar o conteúdo
trabalhado.
Nesse contexto, o ensino tradicional não é um ambiente
propício para a aprendizagem dos alunos com AH/SD. Esse
ambiente prejudica a inclusão escolar dos alunos com AH/SD,
uma vez que “[...] eles não têm suas necessidades atendidas
e a situação de ensino-aprendizagem torna-se um exercício
mecânico, sem nenhum prazer, decorrendo daí o fracasso, a
evasão escolar e a desmotivação em relação ao ensino formal”
(VIEIRA, 2003, p. 10).
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Outro aspecto que predispôs a professora a não
modificar seu fazer pedagógico está atrelado ao fato da mesma
apresentar diversas concepções equivocadas a respeito dos
alunos com AH/SD.
Quando a professora foi questionada sobre o que ela
acreditava ser um aluno com AH/SD, ela respondeu:
“Para superdotado eu já não saberia dizer, aquele superdotado
que aparece lá no Fantástico, aquela criança lá que tinha quatro
anos e sabia ler, fazia contas enormes, eu acho que é outra coisa.
Os nossos aqui... altas habilidades, eu acho que esses nossos
alunos que tem mais habilidades, vem do meio, da própria
cultura que a família tem, o incentivo que a família oferta”.

Na concepção da professora, os alunos com AH/SD
seriam alunos distantes do contexto dela, seriam aqueles que
“aparecem” em programas de televisão, ou seja, diferentes da
sua realidade, invisíveis.
Em outro momento ela citou:
“Superdotado eu considero diferente de altas habilidades,
superdotado é aquele que sabe tudo e esse que a gente tem aqui
são alunos com maiores habilidades, e não tão altas habilidades,
eles têm mais habilidades para aprender a ler do que os outros”.

Nessa fala a professora demonstra a confusão na
terminologia adequada para se referir as pessoas que
apresentam potencial superior em diferentes áreas do
conhecimento. Além disso, ela reconhece como habilidades
apenas aquelas direcionadas para as áreas acadêmicas. Isso
fica em maior evidência quando ela afirma que esses alunos
teriam “rendimento ótimo, tudo 100, tudo 10,0 em trabalhos,
matemática, cálculo, em tudo, interpretação, eu acho que seria
tudo na base do 10”.
Alencar (2001, p. 126), aborda que
Outra ideia também disseminada é a de que o superdotado
apresentará necessariamente um bom rendimento na
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escola. Isso, entretanto, nem sempre acontece. Muitas vezes,
observa-se uma discrepância entre o potencial (aquilo que
a pessoa é capaz de realizar e aprender) e o desempenho
real (aquilo que o indivíduo demonstra conhecer).

Assim, diversos fatores contribuem para que o aluno com
AH/SD possa desenvolver-se, ter suas habilidades estimuladas
e seus potenciais reconhecidos, ou seja, que ele seja incluído.
As atividades de enriquecimento escolar podem ser uma boa
alternativa para o professor planejar suas aulas e, com isso,
colaborar para a inclusão destes alunos. Essas atividades
podem ser planejadas de acordo com os interesses que o aluno
com AH/SD apresenta, assim como podem ser mescladas por
diversas atividades que estimulem a criatividade, curiosidade,
imaginação, que convide os alunos à reflexão e não a mera
reprodução do conhecimento.
Foi pensando em tudo isso que, com o andamento
da pesquisa, surgiu a necessidade de propor atividades de
enriquecimento escolar para todos os alunos da turma em que
a aluna com AH/SD frequentava, pois acredita-se que a inclusão
pode favorecer todos os alunos.
Com o andamento das atividades de enriquecimento
escolar observou-se uma maior motivação por parte da aluna
ao participar das mesmas, ali era um espaço em que ela
podia expressar-se livremente, opinar e contribuir com seus
conhecimentos, bem como construir novos.
Nesse sentido, verifica-se a importância do estímulo para
os alunos com AH/SD. Logo, o estímulo contribui para que o
aluno com AH/SD produza no nível em que é capaz de produzir.
Extremiana (2000, p. 102), complementa:
Porque es evidente que los niños que tienen una buena
compresión de los conceptos abstractos y una elevada
capacidad de razonamiento necesitan el desafío de actividades
que incorporen un ‘alto nivel’ de habilidad y capacidad de
pensamiento. Antes que pedir al niño que simplemente recite
o repita lo que ha aprendido, es mejor pedirle que compare,
contraste, clasifique, resuma, hipotetize o haga suposiciones
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Por isso, uma sala de aula em que o conteúdo escolar é
trabalhado apenas de forma tradicional, em que a criatividade
não é explorada, consequentemente, não instiga os alunos
a manifestarem suas habilidades, sejam elas acadêmicas ou
produtivo-criativas.
Esse é um dos desafios do professor, ensinar os alunos
a pensar e não reproduzir. Ao planejar uma aula inovadora o
professor também sai da rotina que se estabelece em uma escola.
Então, o professor também se sente convidado à pesquisar e
reinventar para planejar uma aula criativa e motivante. É isso que
se espera da inclusão escolar: que todos possam se beneficiar
das adaptações advindas das demandas do aluno incluído.
No entanto, observa-se que
A inclusão denuncia o esgotamento das práticas das salas
de aula comuns, com base no modelo transmissivo do
conhecimento, na espera pelo aluno ideal, na padronização
dos resultados esperados pela avaliação classificatória,
no currículo organizado de forma disciplinar e universal,
na repetência, na evasão, nas turmas organizadas por
série, enfim, em tantos outros elementos que compõem o
universo das práticas escolares (MACHADO, 2008, p. 70).

A partir das reflexões elencadas por Machado (2008)
percebe-se que incluir o aluno com AH/SD é mais um desafio
para o professor do ensino comum. No entanto, um desafio
que deve ser encarado como crescimento pessoal e profissional
e não visto como desgastante e negativo, na crença que não
terá êxito nesse novo desafio.
Durante a realização da entrevista a professora comentou
que a aluna, sujeito da pesquisa, tinha um perfil muito tranquilo.
Para a professora ela era “bem segura, muito tranquila até para
a idade dela, uma das melhores alunas”.
Prosseguindo seu relato, a professora comentou que,
em certos momentos da aula, a aluna tentava intervir, mas a
professora não permitia. A professora relatou:
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“Eu digo que não é para responder, deixar o coleguinha
pensar também, ela fica calminha e não responde, eu
sei que ela tá louca para dar a resposta, mas tem outros
que não se seguram, isso atrapalha na sala de aula”.

Situações como essa ainda são comuns em tantas
outras escolas. Alguns professores limitam seus alunos ao
invés de encorajá-los/incentivá-los o que pode gerar um
subaproveitamento escolar dos alunos com AH/SD. Para Winner
(1998, p. 193), “a falta de desafio nas nossas escolas significa
que as nossas crianças não estão desempenhando à altura do
seu potencial. Elas estão subempreendendo”.
Diante disso, o professor tem como tarefa estimular os
potenciais dos seus alunos e não silenciá-los, ou pedir-lhes para
esperar o momento adequado para se posicionar.

CONCLUSÃO
Ao finalizar a pesquisa concluiu-se que a aluna do estudo
de caso encontrava-se exposta a situações de exclusão escolar,
pois a mesma não tinha oportunidades para manifestar seus
comportamentos de AH/SD. Além disso, a prática pedagógica
da professora do ensino comum não oportunizava a inclusão
escolar da aluna com AH/SD.
Nesse aspecto, quando a escola desconhece as
características presentes nos alunos com AH/SD e as
respectivas necessidades educacionais decorrentes desse aluno,
provavelmente encontrará dificuldades em reconhecê-lo como
tendo potenciais que precisam ser estimulados. Logo, esses
alunos acabam ficando invisíveis no sistema educacional.
Nesse sentido, sugere-se aos professores que trabalham
com alunos com AH/SD que valorizem a identidade desses
alunos, que identifiquem seus comportamentos superdotados
e, a partir disso, organizem sua ação pedagógica de modo a
abranger o desenvolvimento das habilidades presentes nesses
alunos.
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Diante disso, para que a inclusão escolar seja efetivada
na escola é preciso que as Leis e Decretos sejam cumpridos,
demandando esforço de um conjunto de profissionais, pais,
alunos, comunidade, entre outros parceiros que sempre serão
bem-vindos. A inclusão é um desafio, ninguém pode inferir o
contrário, mas com compromisso e engajamento dos envolvidos
nesse processo a inclusão pode ser uma realidade.
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A educação
e
A RESILIÊNCIA
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Este artigo aborda a temática da
resiliência
e
da
vulnerabilidade
social, articulando-as à Educação,
especialmente
no
que
tange
as
potencialidades
do
educador
para
produzir efeitos positivos na vida
de crianças vulneráveis socialmente.
Para operacionalizar esta discussão, propõe-se a
realização de uma análise fílmica da qual derivará categorias
pertinentes à temática do presente trabalho, as quais serão
desenvolvidas nos subitens, fundamentando-se em estudos e
teorias de autores relevantes as temáticas abordadas.
Cabe destacar, ainda, que se têm como objetivos deste
trabalho a problematização do papel social da educação, bem
como a influência dos modelos pedagógicos na construção da
relação educador/estudante. Também pretende-se realizar a
investigação acerca dos efeitos do vínculo afetivo estabelecido
entre educador/estudantes no que se refere ao constructo da
resiliência em ambos os sujeitos.
Com o intuito de efetivar a discussão supracitada, utilizarse-á, no que concerne ao método, a abordagem qualitativa,
pois esta pauta-se em uma visão subjetiva das relações que
se estabelecem e não em aspectos numéricos. Este trabalho,
portanto, se preocupa com uma realidade que não pode
ser quantificada. De acordo com Minayo (2004, p.21-2), “ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que responde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
Desse modo, a pesquisa qualitativa é levada em
consideração neste estudo, pois acredita-se que o enfoque aos
aspectos subjetivos envolvidos nesta discussão pode apontar
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considerações relevantes a este trabalho, sobretudo por estas
temáticas, articuladas entre si, ainda serem pouco estudadas,
no meio cientifico, especialmente na área da educação.
O presente estudo será desenvolvido a partir da análise
fílmica da obra cinematográfica,estadunidense, intitulada
originalmente como “Beyond the Blackboard”, traduzido para
o português como “Além da sala de aula”. Para tanto, algumas
categorias escolhidas, a posteriori a experienciação do filme,
pelas autoras serão discutidas no decorrer do trabalho. Estas,
por sua vez, serão embasadas por estudos científicos publicados
em livros e periódicos de pesquisa, por meio da realização de
uma pesquisa bibliográfica.
Cabe finalizar expondo algumas justificativas para a
investigação das referidas temáticas. Entre estas, pode-se
citara urgência contemporânea em promover espaços sociais
e educativos capazes de estimular, encorajar e desenvolver
a criatividade a fim de direcionar os estudantes, futuros
profissionais, para áreas e/ou funções em diferentes setores
da sociedade, de modo que estes sejam capazes de alavancar
mudanças significativas e originais em prol da melhoria social e
do bem comum (ALENCAR, 2001).
Conforme Novaes (1995), um trabalho voltado para o
desenvolvimento do potencial criativo deve ser feito desde a
infância, o exercício de reflexão e do senso crítico tem grande
importância na descoberta do mundo em que vive, de forma a
não só enxergá-lo e aceitá-lo, e sim de avaliar, julgar e propor
mudanças para sua construção.
Dessa forma, a escola, aqui entendida como um espaço
do saber, da criação e da transformação, tem um papel social
crucial no desenvolvimento da criatividade, logo, um papel
importante na possibilidade de desenvolvimento de estratégias
resilientes em crianças, sobretudo as mais afetadas pelas
mazelas sociais.
Em consonância a justificativa supracitada, destaca-se,
também, o recente interesse em pesquisas relativas às atribuições
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de causalidade para o desempenho escolar e resiliência em
estudantes. Conforme estudo de Garcia e Boruchovich (2014,
p.279):
Constata-se que tanto a atribuição de causalidade quanto
a resiliência são variáveis presentes no processo ensinoaprendizagem e relacionadas aos resultados escolares
alcançados pelos alunos. Enquanto a atribuição causal tem
impacto direto sobre a motivação para aprender, a resiliência
capacita o indivíduo para superar as dificuldades encontradas
no campo social e no acadêmico, sendo ambas promissoras
para a compreensão dos fatores associados à aprendizagem.

Portanto, entende-se que é de suma relevância a
produção cientifica acerca da temática da resiliência, pois o
debate entre saúde e educação precisa ser uma discussão
crescente na contemporaneidade. Ao almejar-se que os
estudantes e os educadores, sejam resilientes, faz-se necessário
que estes tenham recursos e meios para expressar-se de forma
saudável, desenvolver-se tanto quanto seu potencial permita e,
principalmente, experienciar o desejo por aprender, e conviver
socialmente, e felicidade ao fazê-lo.

EDUCAÇÃO E SAÚDE - ENTRELACES SOBRE
VULNERABILIDADE SOCIAL E RESILIÊNCIA:
DO
CINEMATOGRÁFICO
À
“VIDA
REAL”
“Além da sala de aula”: provocações pertinentes
a todos os educadores
A obra cinematográfica intitulada “Além da sala de
aula” é uma produção Estadunidense, dirigida por Jeff Bleckner
e estrelada por Emily VanCamp, lançada em 2011. Trata-se
de uma obra do gênero drama em que retrata uma história
real de superação vivida pela educadora Stacey Bess em 1987,
quando ela, recém-formada, enfrenta situações difíceis e
grandes desafios ao trabalhar em um abrigo com crianças, em
vulnerabilidade social, filhas de pais em situação de rua.
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A narrativa audiovisual inicia em primeira pessoa, com as
lembranças da infância de Stacey na escola. Ainda menina, ela
já aspirava ser professora, conta-nos que tinha grande alegria
em registrar seu nome no cabeçalho das folhas de atividades
escolares, pois sentia-se “como se fosse uma pessoa importante”
ao fazê-lo. Destaca-se que, segundo o relato de Stacey, o motivo
pelo qual ela já desejava ser professora correspondia ao fato de
que na escola ela sentia-se protegida, segura e acolhida.
Evidentemente, no decorrer na narrativa, somos capazes
de “costurarmos” os “retalhos” de sua inspiradora história,
entendendo melhor os fatores que contribuíram para que ela
se tornasse uma pessoa/educadora perseverante, determinada
e generosa, entre outros atributos de sua personalidade. Entre
eles, podemos mencionar o fato de que a dinâmica de seu sistema
familiar não poderia, talvez, ser considerada satisfatoriamente
funcional. Sem adentrar muito nesta questão, a narrativa
direciona-nos para o entendimento de que sua mãe e seu pai
brigavam muito, em decorrência de seu pai não trabalhar e não
ajudar em casa, enquanto todas as tarefas cabiam a sua mãe.
Em relação ao comportamento, subjetivação e motivação
de Stacey podemos considerar Gomes e Pavão (2013.p.16)
quando afirmam que
muitos comportamentos que por vezes podem ter uma
interpretação descontextualizada, sem sentido no campo
subjetivo e individual, quando contextualizados em uma
amplitude maior, no caso, a família, a origem dos seus
motivadores logo toma um contorno bem definido, e o
que parecia sem sentido logo passa a ser compreensível.

Assim, contextualizando-a com seu sistema familiar e
o que este produziu nela podemos compreender melhor as
motivações de Stacey em tornar-se uma professora. Ela almejava
ser respeitável, fazer a diferença na vida das pessoas, transformar
sua sala de aula em um ambiente seguro e acolhedor, ou seja,
realizar o sonho de menina: “ser uma pessoa importante”.
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Conforme Hauaiss e Villar (2004), o termo importante
significa: o que tem grande valor; digno de consideração por
ter autoridade, influência, prestígio; o que é necessário, básico,
fundamental; curioso, interessante. Podemos perceber, por meio
da obra fílmica, que Stacey abarcou em seu comportamento,
durante sua trajetória de vida, os atributos significantes
citados, por meio de seu esforço, motivação para o trabalho,
determinação, perseverança, empatia, generosidade, coragem
entre outros tantos constructos de sua identidade resiliente.
Expostas as motivações intrínsecas de Stacey, conscientes
e/ou inconscientes, ela, já adolescente, estava determinada em
realizar seu sonho: tornar-se professora. Contudo, aos dezesseis
anos, ela engravidou de seu namorado do colégio e após o
casamento e o nascimento de sua primeira filha, ela adiou os
planos de continuar os seus estudos.
A história, propriamente dita, inicia quando Stacey, com
vinte quatro anos, com dois filhos pequenos, recém-formada e
repleta de entusiasmo é contratada pelo Município de Salt Lake,
em Utah (EUA). Contudo, sua alegria em exercer a profissão
docente, após muito esforço conciliando família e Universidade,
bem como sua confiança de que estava absolutamente
preparada para a tarefa foram abaladas quando ela se deparou
com a realidade que iria compor sua vivência de trabalho.
Stacey, assim que chegou ao local do “abrigo”, onde
estava localizada sua “escola”, assustou-se com aquela situação.
Primeiramente, deparou-se com seu próprio preconceito, uma
vez que nem mesmo aceitou ajuda de um morador do abrigo,
ao imaginar que ele poderia lhe fazer algum mal, devido a sua
aparência.
Ao ter idealizado a escola de seus sonhos e por acreditar
que seu planejamento pedagógico prévio, “bem elaborado”, lhe
“blindariam” de qualquer infortúnio. Stacey sentiu uma grande
decepção, desconforto e insatisfação por ter sido alocada em
um lugar, a priori, precário, sujo e miserável.
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Sua primeira atitude, ao chegar “no abrigo”, foi ligar
para o supervisor de contratação do município para tentar
relatar que fora um engano, pois aquele lugar não era uma
“escola”. De fato, não era, pois não havia naquele ambiente
nenhuma relação com a aprendizagem, não havia relação
professor/aluno e não havia, até o momento, uma professora
que conseguisse se envolver com o lugar e os sujeitos que ali
moravam temporariamente, de modo a ser capaz de torná-lo
um ambiente afetivo e criativo.
Contudo, Stacey vivenciou sua primeira aula na escolaabrigo tentando superar cada desafio que fora se apresentando.
Todavia, seu planejamento, mostrou-se totalmente distanciado
da realidade social dos estudantes. Ao apresentar e relatar
acerca de seu álbum de fotografias, retratando sua família
nas férias, em uma linda cabana, constituiu-se uma situação
“desajeitada” por parte da educadora principiante. Esta cena,
evidenciada pela narrativa do filme, tem forte impacto afetivo
no espectador causando significativo desconforto, pois sugere
uma violência simbólica. Nenhuma das crianças faz parte de um
sistema familiar organizado, funcional e/ou afetuoso nem, ao
menos, têm a garantia a uma casa e alimentação, necessidades
e direitos básicos do ser humano.
De acordo com L'Apiccirella (2003):
O conceito de violência simbólica foi criado pelo pensador
francês Pierre Bourdieu para descrever o processo pelo qual
a classe que domina economicamente impõe sua cultura aos
dominados. Bourdieu, juntamente com o sociólogo JeanClaude Passeron, partem do princípio de que a cultura, ou o
sistema simbólico, é arbitrária, uma vez que não se assenta
numa realidade dada como natural. O sistema simbólico
de uma determinada cultura é uma construção social e sua
manutenção é fundamental para a perpetuação de uma
determinada sociedade, através da interiorização da cultura
por todos os membros da mesma. A violência simbólica
expressa-se na imposição "legítima" e dissimulada, com a
interiorização da cultura dominante, reproduzindo as relações

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

83

do mundo do trabalho. O dominado não se opõe ao seu
opressor, já que não se percebe como vítima deste processo: ao
contrário, o oprimido considera a situação natural e inevitável.

Nesse sentido, é possível inferirmos que a educadora, ao
partir do planejamento e ação pedagógica supracitada, não o
fez de forma mal-intencionada. Contudo, sua repercussão foi
“desastrosa”, pois ao não se perceber como representante de
uma cultura dominante, pela qual foi condicionada, ela violou
a forma de vida dos seus estudantes. A educadora revê, mais
tarde, sua abordagem após reflexão e autoanálise de sua própria
prática, em consonância a realidade com a qual iria atuar.
Apesar do inconveniente às crianças, causado pela
professora, Stacey produz uma boa impressão nos estudantes,
talvez pelo seu olhar atento, sua fala calma e seu jeito terno,
sobretudo por ela não ter se desestabilizado com os incidentes:
o forte barulho do trem que passa muito perto da escola bem
como pela aparição de uma ratazana na sala de aula. Ela conduz
a situação de forma segura e tranquila o que gera surpresa em
alguns alunos, especialmente no mais velho e, por ora, rebelde.
Na escola, não havia livros, cadeiras e classes, tão
pouco a escola tinha um nome, pois não havia investimento
algum naquele lugar enquanto espaço do saber, não havia
investimento no potencial de aprendizagem daquelas crianças
cabendo à Stacey desistir ou ficar e perseverar. No início, Stacey
não desistiu do trabalho para não desapontar seus filhos, pois
ela prezava muito o exemplo que dava a eles e não queria que
eles a vissem desistir.
Inconformada com a situação de abandono e negligência
do poder público para com a “escola”, a educadora tenta
contatar diversas vezes os gestores municipais de ensino, não
tendo êxito em nenhuma das tentativas. Aliada a negligência
do poder público também se encontrava o desmerecimento
e desprestígio dos pais dos alunos para com as aulas bem
como para com qualquer protocolo de comportamento no
ambiente escolar e de obediência aos horários das aulas. Assim,
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evidencia-se que os pais dos estudantes não acreditavam
na educação para seus filhos, portanto não se esforçavam
para colaborar nem reivindicar um espaço e bem como um
atendimento educacional adequados.
Porém, mais tarde, a educadora começou a dar-se
conta, com o auxílio de seu marido companheiro e compassivo,
de suas limitações, do seu “atravessamento” negativo oriundo
da pobreza do lugar, de seu medo e de seus preconceitos.
Também percebeu as limitações dos estudantes e dos seus pais,
assim como deu-se conta, principalmente, das possibilidades de
transformação do ambiente e dos sujeitos que nele estavam
inseridos.
A partir desta “virada” na história do filme, e antes
disso na história de vida de Stacey Bess, a educadora decide
implicar-se totalmente na busca pela escola que as crianças
moradoras do abrigo mereciam. Ela começou a modificação
pela limpeza, pintura e reparos da sala de aula, na medida do
possível, com recursos próprios. Nesta tarefa, contou com o
apoio de outras pessoas acolhidas pelo abrigo, incluindo uma
de suas alunas, que mais tarde fora acolhida por Stacey em sua
casa temporariamente.
Os estudantes ao perceberem que Stacey havia
transformado o lugar, dando-lhes o mínimo de dignidade e
reconhecendo sua importância como crianças merecedoras
do que é “belo”, “limpo” e “cuidado” produziu mais do que
surpresa nas crianças, ela possibilitou um fortalecimento
na autoestima dessas, assim como construiu um vínculo de
confiança e admiração com seus estudantes.
Nesse sentido, podemos citar a contribuição de Freire
(1996, p. 76-7), no que concerne a convicção de que a mudança
é possível, e as vezes imprescindível, quando afirma que
Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando
as favelas ou realidades marcadas pela traição a nosso
direito de ser, pretende que sua presença se vá tornando
convivência, que seu estar no contexto vá virando estar
com ele, é o saber do futuro como problema e não como
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inexorabilidade. É o saber da História como possibilidade
e não como determinação. O mundo não é. O mundo está
sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora
na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu
papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre,
mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências.

Sendo assim, após a transformação estética da sala de
aula, tão significante simbolicamente, a educadora focou na
aprendizagem significativa pautando-se no modelo pedagógico
relacional, o qual tem em sua epistemologia o construtivismo.
Stacey tentou conhecer a história de vida de seus estudantes,
assim como incentivou-os a compartilhar coletivamente suas
vivências. A partir de emoções, experiências e sentimentos
dos estudantes ela contextualizava conteúdos curriculares, nas
diferentes disciplinas. Stacey construiu regras de convivência
coletivamente com seus estudantes de modo que todos tivessem
autonomia para exercer e realizar a manutenção destas regras
pautadas no respeito e cooperação.
Corroborando o que fora exposto anteriormente,
podemos apresentar as contribuições de Becker (1999, p.97),
ao afirmar que
A dinamização ou dialetização do processo de aprendizagem
exige, portanto, dupla atenção do professor. O professor, além
de ensinar, precisa aprender o que seu aluno já construiu até
o momento- condição prévia para aprendizagens futuras.
O aluno precisa aprender o que o professor tem a ensinar
(conteúdos da cultura formalizada, por exemplo); isto desafiará
a intencionalidade de sua consciência [...] ou provocará um
desequilíbrio [...] que exigirá do aluno respostas em suas
dimensões complementares: em conteúdo e estrutura. Para
Freire, o professor, além de ensinar, passa a aprender; e o
aluno, além de aprender, passa a ensinar. Nesta relação,
professor e alunos avançam no tempo. As relações de sala de
aula, de cristalizadas – com toda a dose de monotonia que as
caracteriza – passam a ser fluídas. O professor construirá, a cada
dia, a sua docência dinamizando seu processo de aprender.
Os alunos construirão, a cada dia, a sua discência, ensinando,
aos colegas e ao professor, novas coisas. Mas, o que avança
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mesmo nesse processo é a condição prévia de todo aprender
ou de todo o conhecimento, isto é, a capacidade construída de,
por um lado, apropriar-se criticamente da realidade física e/ou
social e, por outro, de construir sempre mais conhecimentos.

Desse modo, Stacey além de obter êxito ao transformar
sua sala de aula em um espaço dinâmico, criativo e participativo,
também conquistou o respeito dos pais dos estudantes e
incentivou-os a participarem da educação dos filhos, efetivando
uma parceria destes com a escola.
Todas as conquistas de Stacey na escola e para a escola,
foi possível devido ao apoio que ela foi capaz de conquistar;
na relação educador/estudante que ela construiu; na relação
de confiança que estabeleceu com os pais e com o auxílio que
conseguiu por meio de um agente da educação do município,
o qual depositou investimentos na escola, assim como o apoio
constante e crucial que teve de seu marido e filhos.
Conforme expõe Costenaro (2009), a motivação é
intrínseca e subjetiva, de modo que não se pode motivar as
outras pessoas, mas sim fazer com que elas se motivem. Nesse
sentido, ela complementa expondo que
No ambiente profissional, pode-se buscar um suporte social
e isso ocorre, quando se estabelecem vínculos interpessoais,
grupais e comunitários próximos que proporcionem sentimento
de proteção e apoio. Nesta dinâmica de suporte social,
estão inseridos o amor, carinho, consolo, companheirismo,
solidariedade, informação, orientação, proteção, cuidado e
acolhimento. Todos estes fatores contribuem para automotivação
e melhor autoestima (COSTENARO, 2009, p.181-2).

Além disso, a família de Stacey, especialmente seu
marido, configurou-se como uma rede de apoio fundamental
para a sua perseverança. Nesse sentido, faz-se uma articulação
com a resiliência uma vez que este constructo tem como
característica para existir justamente uma rede de apoio seja
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ela composta por uma pessoa apenas e/ou um grupo que
represente confiança, segurança, estímulo e afeto a pessoa na
superação das adversidades.
Portanto, cabe a reflexão e problematização suscitadas
no filme “Além da sala de aula”, como a tradução do título já
explicita a superação das adversidades por parte da professora
Stacey, só foi possível em função da educadora extrapolar as
“paredes” de uma sala de aula, entendendo e vivenciando, com
envolvimento e respeito, a realidade social de seus estudantes.
Assim, por meio disso, foi possível mudar aspectos negativos
desta realidade alterando-a positivamente, tanto quanto fosse
possível. Do mesmo modo, a superação das adversidades e
eventos estressores vivenciados pelas crianças do abrigo foi
possível pela rede de apoio que a professora se constituiu
para eles, acreditando no seu potencial, investindo em sua
aprendizagem e nutrindo afeto nas relações vinculares que
foram construídas.

Vulnerabilidade Social e Resiliência:
articulações (im) possíveis?
Reflexões e estudos acerca do tema vulnerabilidade social
são recentes, sobretudo no Brasil, pois o mesmo tem emergido
às discussões a partir da década de 1990. Neste sentido, o termo
vulnerabilidade passou por um processo de modificação que
o tornou mais amplo, saindo de um contexto especificamente
quantitativo para ser inserido em um qualitativo. Isto está de
acordo com o que é apresentado por Silva e Silva (2015, p. 396):
O conceito de vulnerabilidade social desloca-se de uma
perspectiva analítica, referindo-se somente a indicadores
quantitativos de um campo específico, seja ele do direito
ou mesmo da saúde, para em uma concepção mais ampla,
complexa e multifacetada, ou seja, em uma perspectiva
sintética, em que são considerados também os diversos
aspectos que influenciam nas condições de vulnerabilidade
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de uma pessoa ou grupo, tais como as possibilidades de
acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas,
culturais que proveem do Estado, do mercado e da sociedade.

Dessa forma, o tema da vulnerabilidade social passa
a permear discussões em áreas como educação e psicologia
ampliando as possibilidades de se analisar aspectos relativos aos
problemas sociais. Em consonância a isto salienta-se que crianças
e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social
estão suscetíveis a desenvolver doenças físicas, psicológicas,
assim como, dificuldades na aprendizagem.
Ainda neste viés, a Resolução 130/2005 (BRASIL, 2005)
define como em situação de vulnerabilidade social aqueles que
vivem na “pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização
de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social”. A
Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê os direitos de seus
cidadãos e o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990) garante os direitos das crianças e adolescentes além de
prever medidas de proteção. Porém, ainda é grande o número
de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no
nosso país, embora tenhasido minimizada nos últimos anos.
Sendo assim, são destacados alguns exemplos de
vulnerabilidades que existem em relação às crianças e
adolescentes no Brasil por Fonseca et al. (2013, p. 260):
No Brasil, as principais vulnerabilidades que acometem
as crianças e os adolescentes são os riscos inerentes aos
problemas relacionados ao alcoolismo e conflitos entre
casais, que tornam crianças testemunhas de agressões e de
toda forma de violência. Os riscos relacionados ao lugar de
moradia incluem a precariedade da oferta de instituições
e serviços públicos, a falta de espaços destinados ao lazer,
as relações de vizinhança e a proximidade da localização
dos pontos de venda controlados pelo tráfico de drogas.
Além de todos esses riscos podem-se destacar os riscos do
trabalho infantil e o da exploração da prostituição de crianças.
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Ao viver em situação de vulnerabilidade social expostas
a adversidades permeadas por fatores estressores, crianças
e adolescentes enfrentam realidades que interferem no seu
desenvolvimento e processo de aprendizagem. Porém, cada
sujeito corresponde a esses fatores de uma forma diferente,
singular, conforme suas características individuais.
A respeito dos fatores estressores Poletto et al. (2009, p.
456) salienta que “algumas crianças são capazes de enfrentar
e superar os eventos estressores com mais rapidez, enquanto
outras experienciam efeitos negativos mais severos e de longa
duração”. Portanto, crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social que enfrentam fatores estressores e
diversas situações de risco de forma a superá-los, apresentam
características de uma identidade resiliente.
Neste sentido, estudos acerca da resiliência têm ganhado
espaço nas últimas décadas, no meio acadêmico, principalmente
em pesquisas da área da psicologia, embora, seja um tema que
também impulsiona pesquisadores da área da educação. Dessa
forma, os pesquisadores buscam compreender a capacidade
de adaptação frente às adversidades e experiências negativas
apresentada por pessoas com características de uma identidade
resiliente (OLIVEIRA; MACHADO, 2011).
Segundo Fajardo, Minayo e Moreira (2010, p. 764)
O adjetivo resiliente pode ser definido como uma
característica de objetos e pessoas que apresentam
resistência aos choques e a um conjunto de qualidades
que favorecem o processo de adaptação criativa e a
transformação a partir dos riscos e das adversidades.

Assim sendo, as crianças que vivem em vulnerabilidade
social são um público de estudo, já que aquelas que conseguem
enfrentar as situações adversas de forma positiva apresentam-se
como resilientes. Pois, a resiliência pode ser entendida como
“a capacidade de o ser humano recuperar-se mesmo num
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ambiente desfavorável, construir-se positivamente, utilizando
as forças que lhe advêm do enfrentamento das adversidades”
(FAJARDO, MINAYO e MOREIRA, 2010, p. 764).
A resiliência pode aparecer em certos momentos da vida,
conforme as situações que estão sendo vivenciadas pelo sujeito,
mas é importante destacar que
As raízes para a resiliência são encontradas na infância,
eventualmente nas primeiras relações, que contribuem
(ou não) para que o indivíduo possa superar os obstáculos
(em termos de tarefas ou desafios desenvolvimentais) com
que vai se deparando (OLIVEIRA; MACHADO, 2011, p. 580).

Em relação à resiliência na infância Cecconello e Koller
(2000) argumentam a respeito de um melhor desempenho em
adaptações de crianças mais velhas frente as mais novas, pois, as
crianças mais velhas teriam um maior repertório de estratégias
para lidar em situações adversas. O mesmo as autoras referem
em consideração a adolescentes e adultos, quanto mais velhos
estes forem maior será o repertório de estratégias.
Sendo a infância uma fase da formação do sujeito se faz
necessário que a família e a escola orientem as crianças para
que possam formar princípios e valores éticos e morais que
estejam de acordo com as convenções sociais desenvolvendo
o respeito ao próximo. Para as crianças que vivem em situação
de vulnerabilidade social o acolhimento e apoio recebido no
ambiente escolar são importantes, pois, diante de carências
familiares,
[...] a escola é o meio fundamental e essencial para que
as crianças, na sala de aula, adquiram as competências
necessárias para ter sucesso na vida, por meio da superação das
adversidades. Portanto, saber lidar com as formas de promover
a resiliência é a chave para a educação cumprir objetivos
fundamentais tais como formar pessoas livres e indivíduos
responsáveis (FAJARDO; MINAYO; MOREIRA, 2010, p. 766).
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Por isso, é importante que crianças que vivem em
situação de vulnerabilidade social sejam visualizadas pelo
meio acadêmico e que recebam o apoio de que necessitam.
Apresentar novos horizontes e alternativas de vida a essas
crianças por meio das escolas que frequentam e também de
projetos sociais, gera a possibilidade de que as mesmas não
venham a reproduzir as situações de risco em que vivem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao nos dedicarmos a elaboração deste artigo nos
propomos a realizar uma discussão a partir da Educação acerca
das temáticas resiliência e vulnerabilidade social. Para isso,
nos valemos de estudos teóricos articulados ao cinema, como
ferramenta metodológica, utilizando o filme “Além da sala de
aula” (2011) para produzir uma reflexão no sentido de atender
as temáticas investigadas.
As análises, acerca dos conhecimentos teóricos e do que
nos traz o filme “Além da sala de aula”(2011), evidenciam e
discutem a importância da relação professor-estudantes para a
potencialização da construção da resiliência, principalmente,em
relação às crianças em situação de vulnerabilidade social.
Compreendemos que as dificuldades encontradas
pela personagem do filme, Stacey Bess, foram inicialmente
aterradoras, pois colocaram à prova sua confiança e suas
expectativas. Porém, na sequência servem potencialmente como
motivadoras para fazer diferente, para buscar tornar aquele
um espaço de ensino e aprendizagem estimulador e agradável
tanto a ela, como professora, como aos seus estudantes.
Realidades semelhantes estão a nossa volta e precisam
serem verdadeiramente vistas e problematizadas, estas
precisam de mobilização, para que possam transformar essa
situação. Para isso, é necessário o engajamento de profissionais
da educação, da saúde, serviço social, da comunidade escolar e
também dos gestores públicos dos municípios/estados.
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Com isso, percebemos que são necessários mais
investimentos em pesquisas que se debrucem a relacionar as
temáticas da resiliência e vulnerabilidade social, pelo viés da
educação. Assim, faz-se necessário realizar problematizações
teórico-práticas que podem vir a contribuir de forma significativa
na compreensão de muitas realidades existentes nas nossas
escolas, assim como, na possibilidade de ampliar conhecimentos
que estimulem o investimento na aprendizagem de crianças
que vivem em situação de vulnerabilidade social e que passam
por inúmeras adversidades.
É importante que professores tenham conhecimento a
respeito dessas problemáticas e que possam visualizar em seus
estudantes, sujeitos de aprendizagem. Sendo assim, será possível
compreendê-los como pessoas com quem podem compartilhar/
construir não apenas conhecimentos, mas também, afetividade,
o que é fundamental para um ambiente rico em aprendizagem.
O olhar do professor para esses estudantes e a forma
como direcionam o processo de aprendizagem possibilitam que
os mesmos possam ter oportunidades diferentes. Portanto, as
situações de risco em que vivem os estudantes em situação de
vulnerabilidade social podem não ser reproduzidas por eles a
partir do momento em que estabelecem uma relação positiva
com o ambiente escolar e têm seus horizontes ampliados para
novas vivências.

REFERÊNCIAS
ALENCAR, E. S. Criatividade e educação de superdotados.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
BECKER. F. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos.
Educação e Realidade, Porto Alegre, RS, v. 19, n.1, p. 89-96,
1999.
BEYOND THE BLACKBOARD. Direção de Jeff Bleckner. Estados
Unidos da América. 2011. (1h35min.).
BRASIL. Resolução 130 de 15 de julho de 2005. Disponível
em:
Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

93

<https://www.google.com.br/search?q=resolu%C3%A
7%C3%A3o+130+de+2005&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_
rd=cr&ei=iJl4VfOsBtbbsASh7YDYCQ> Acesso em: 10 jun. 2015.
——–. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 jun. 2015.
——–. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L8069.htm> Acesso em: 10 jun. 2015.
CECCONELLO, A. M.; KOLLER, S. H.Competência social e
empatia: um estudo sobre resiliência com crianças em situação
de pobreza.Estudos de psicologia.v.5, n.1, Natal, 2000.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S1413294X2000000100005& pid=S1413-294X2000000100005&pdf_
path=epsic/v5n1/a05v05n1.pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 jun.
2015.
FAJARDO, I. N.; MINAYO, M. C.; MOREIRA, C. O. F. Educação
escolar e resiliência: política de educação e a prática docente em
meios adversos. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro,
v. 18, n. 69, p. 761-774, out. /dez. 2010. Disponível em:<http://
www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a06.pdf>.
Acesso
em: 13 jun. 2015.
FONSECA, F. F. et. al. As vulnerabilidades na infância e
adolescência e as políticas públicas brasileiras de intervenção.
Revista Paulista de Pediatria. v. 31, n. 2, p. 258-264, 2013.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/
S010305822013000200019&pid=S010305822013000200019&pdf_path=rpp/v31n2/19.pdf>
Acesso
em: 10 jun. 2015.
GARCIA, N.R; BORUCHOVITCH, E. Atribuições de causalidade
para o desempenho escolar e resiliência em estudantes.PsicoUSF.v.19, n.2, p. 277-286, 2014. Disponível em:<http://dx.doi.
org/10.1590/1413-82712014019002003>.Acesso em: 14 jun.
2015.
GOMES, C.C; PAVÃO, S.M.O. Avaliação Psicológica da
Aprendizagem: Psicologia e Psicopedagogia. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2013.
HOUAISS, A.; VILLAR, M.S. Minidicionário da Língua
Portuguesa. 2.ed.rev.e aum. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

94

L'APICCIRELLA. L. O Papel da Educação na Legitimação da
Violência Simbólica. In: Revista Eletrônica de Ciências.
n.20. 2003. Disponível em: <http://www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/
artigos/art_20/violenciasimbolo.html>. Acesso em: 15 jun.
2015.
MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 23.ed.Petrópolis/RJ: Vozes, 2004.
NOVAES, M. H. (Org.) Talento e superdotação. Rio de Janeiro:
Departamento de Psicologia, PUC/ RJ, 1995.
OLIVEIRA, M. F.; MACHADO, T. S. Tradução e validação da Escala
de Resiliência para Estudantes do EnsinoSuperior.
Análise Psicológica.v. 29, n.4, Lisboa, nov. 2011. Disponível
em:
<http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v29n4/v29n4a07.pdf>.
Acesso em: 13 jun. 2015.
PEREIRA, A.D et.al. Interfaces da educação para a saúde
na escola. Santa Maria: Centro Universitário Franciscano, 2009.
POLETTO, M. et. al. Eventos estressores em crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Porto
Alegre. Ciênc. Saúde coletiva. v. 14, n. 2, p. 455-466, 2009.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/
S1413-81232009000200014&
pid=S1413-81232009000200014&pdf_path=csc/v14n2/
a14v14n2.pdf> Acesso em: 10 jun. 2015.
SILVA, R. M.; SILVA, M. R. Traços e configurações do discurso da
vulnerabilidade social no Brasil – modos de ser e gerenciais uma
parcela da população. Educação em Revista. Belo Horizonte,
v. 31, n. 1, p. 383-402, jan-mar. 2015. Disponível em:
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/01024698126337&pid=S0102-46982015000100383&pdf_
path=edur/v31n1/0102-4698-edur-31-01-00383.pdf>. Acesso
em: 10 jun. 2015.

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

95

AS IMPLICAÇÕES
DAS
condições
de saúde para
Aprendizagem

Morgana Christmann

O processo que envolve a inclusão
escolar requer mudanças atitudinais,
político-sociais
e,
principalmente
humanas. Por este fato incluir é uma
tarefa complexa e exige reconhecer o
contexto histórico da educação especial
como política.
As ações de integração, inicialmente voltadas à educação
de deficientes no Brasil, eram direcionadas, em especial, ao
público dos cegos, surdos e deficientes mentais, haja vista
a necessidade de integrá-los de modo que eles pudessem
contribuir para a sociedade e economia do país e, mais
especificamente, para a renda e manutenção da própria família
(JANNUZZI, 2004).
Considerando o contexto histórico da inclusão é um
desafio para os profissionais das diversas áreas do conhecimento
envolvidos com a educação, refletir sobre os processos que a
envolvem, pois, a complexidade de elementos sócio-históricos,
culturais, socioeconômicos e humanos, exige um olhar amplo
sobre os fatores que abarcam a inclusão em suas diferentes
faces.
No contexto da educação de pessoas com deficiência, a
Declaração de Educação para Todos (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) foram os marcos para o acesso de todos à
educação. No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva (2008), afirma que os alunos
com deficiência devem ser matriculados na rede regular de
ensino e que a escola deve prover as condições para seu acesso
e aprendizado, com igualdade de oportunidades.
A escola por sua vez, enfrenta diversas dificuldades, já
que necessita se adequar para atender com qualidade essas
crianças e principalmente cumprir seu papel de ensinar. No caso
das crianças com deficiência física motora (DFM), por exemplo,
onde a aprendizagem não está comprometida por disfunções
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orgânicas (deficiência intelectual ou cognitiva), teoricamente
o acesso seria o maior problema a ser enfrentado para
garantir a aprendizagem. Todavia, as dificuldades de acesso, o
preconceito e tantos outros que envolvem a saúde da criança,
podem por vezes intervir da aprendizagem e principalmente no
desenvolvimento.
Na aprendizagem é sabido que diferentes fatores podem
de alguma forma intervir, entre eles as deficiências intelectuais,
que do ponto de vista de intervenção clínica dificilmente
podem ser resolvidos, pela característica de lesão encefálica
e os fatores externos. Estes são entendidos como fatores
ambientais (estrutura familiar, moradia), sociais (violência,
fome) e econômicos, que interferem no desenvolvimento da
criança e por este fato na aprendizagem.
Para tecer as reflexões deste artigo importa esclarecer
que deficiência não é uma doença, mas predispõe quando há
falta de cuidados adequados para a saúde da criança. Ainda
é necessário compreender que a saúde é entendida não
apenas como a ausência de doença, mas como uma série de
determinantes sociais que intervêm na saúde geral da pessoa.
Neste sentido o conceito ampliado de saúde que se
utiliza é aquele que reflete a organização sócio econômica do
país, considerando os determinantes sociais da saúde, como
fundamentais para a aquisição de melhores condições de vida.
Estes determinantes envolvem “a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais” (Redação dada pela Lei nº 12.864, de
2013) (BRASIL, 2013).
Tomando por base os assuntos aqui abordados o artigo
tem por objetivo: refletir sobre os reflexos das condições de
saúde para a aprendizagem no contexto da inclusão escolar,
com vistas a ampliar o entendimento dos educadores sobre os
fatores que intervém na aprendizagem.
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MÉTODO
O artigo aqui apresentado do tipo qualitativo de revisão
bibliográfica se propõe a refletir sobre os assuntos acima
referidos. Para tanto um corpus teórico foi desenvolvido. Este
se deu por meio de livros da área da educação e saúde (FREIRE,
1996; FERNANDEZ, 2001; CARVALHO, 2009; BEE; BOYD, 2011)
e artigos científicos coletados na base de dados do Scielo
e Bireme, tendo como descritores básicos as palavras saúde,
escola, inclusão e aprendizagem.
A análise dos materiais utilizados foi realizada por meio
da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). A análise
de conteúdo é entendida como uma técnica de compreensão,
interpretação e explicação das formas de comunicação. A
análise de conteúdo perpassa três etapas: a) pré-análise, b)
exploração do material e c) tratamento dos resultados obtidos
e interpretação dos dados (BARDIN, 2011).
A partir da análise, foram elaboradas as categorias
teórico-metodológicas. Por meio das categorias teóricometodológicas pode-se compreender e analisar a realidade, sob
o olhar do pesquisador, direcionado ao seu tema de estudo, isto
é, observando cada dado coletado, sobre a luz da historicidade,
da totalidade e da contradição, de acordo com os pressupostos
do método dialético-crítico (CURY, 2000). Assim, foram
criadas duas categorias, a saber: “Inclusão” e “Da educação e
aprendizagem à saúde na escola”, apresentadas a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de conteúdo permitiu a elaboração de
duas categorias teóricas- metodológicas, atribuídas a partir
do objetivo geral deste estudo. Sendo assim, abaixo são
apresentadas e desenvolvidas as reflexões em cada uma destas
categorias.
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Inclusão
No contexto atual, as discussões que permeiam a
inclusão, seja ela educacional ou social, exigem refletir sobre
ela enquanto um direito humano. Fazer e sentir-se parte da
sociedade é um direito de todos independente de qualquer
característica ou atitude que evidencie uma diferença dos
demais. Essa diferenciação, muitas vezes, só existe no
pensamento das pessoas. Entretanto, como afirma Candau
(1999, p.103) “a percepção dos Direitos Humanos que cada
pessoa tem está muito condicionada pelo lugar social que ela
ocupa na sociedade”.
Tal autor refere que, em os países da América Latina,
especialmente no Brasil, os problemas relacionados à falta de
consideração dos direitos humanos são cada vez maiores. Para
Candau (1999, p.105):
[...] as consequências das carências em que vivem grande
parte das crianças e adolescentes brasileiros podem ser
constatadas de modo especial no tocante aos aspectos
básicos: alimentação, saúde, educação e habitação.

Nesse sentido, refletir a respeito dos processos que estão
envolvidos com a inclusão de pessoas com deficiência na escola
requer resgatar o tema dos direitos humanos, que, segundo
Candau (1999), está presente também na escola, onde, além
de aprender conteúdos inerentes à prática educativa, os alunos
aprendem a exercer sua cidadania. A educação sobre direitos
humanos se preocupa em romper com a barreira da diferença
e tem, por finalidade, promover a cidadania e favorecer a
democracia, necessária para a vivência em sociedade.
A inclusão é reconhecida como um processo que envolve
uma ação contínua de diálogo e atitudes presentes na sociedade.
Já no que se refere à educação, a Declaração de Salamanca
alude que a educação inclusiva se constitui de um paradigma
fundamentado na compreensão dos direitos humanos, que
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aponta a igualdade e a diferença como valores indissociáveis,
os quais se desenvolvem sob a ideia de “equidade formal ao
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da
exclusão dentro e fora da escola” (UNESCO, 1994, p. 1).
Contudo, para pensar a inclusão escolar, é preciso
considerar a inclusão social como um processo presente na
sociedade contemporânea. A inclusão social é um direito que
vem sendo discutido nas mais diversas áreas do conhecimento.
Na sociedade atual, são diversos os preconceitos que geram
discriminação e, por conseguinte, causam exclusão. As pessoas
que, por algum motivo, são entendidas como diferentes e não
satisfazem os requisitos padronizados da cultura predominante,
fazem parte desse grupo. Entre elas, estão os indivíduos com
alguma deficiência.
Há que se considerar que o contexto histórico social em
que a inclusão vem se desenvolvendo está baseado no modelo
econômico capitalista, que fomenta as desigualdades sociais
por meio da disparidade de renda, da falta de acesso aos bens
e serviços, da marginalização, da violência, entre outros fatores
que vulnerabilizam a sociedade. Essas desigualdades têm se
mostrado mais evidentes em grupos considerados vulneráveis
no contexto social, como mulheres, idosos, crianças, deficientes,
indígenas, trabalhadores rurais e afrodescendentes (BISSOTO,
2013).
Direcionando o olhar para a inclusão educacional,
diversas políticas e leis buscam garantir à inclusão das pessoas
com deficiência no ensino regular, configurando-se como uma
tentativa do Estado de garantir esses direitos, exigindo da escola
e, principalmente, da sociedade uma mudança de paradigmas.
Todavia, apesar dos esforços governamentais e
sociais, não se pode assumir que a educação resolverá as
questões sociais, uma vez que a evasão tem aumentado nos
últimos anos, em todos os níveis de ensino, assim como as
desigualdades de acesso, permanência e qualidade de ensino,
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as quais geralmente são vinculadas à pobreza, marginalização e
violência na educação, têm crescido também. (BISSOTO, 2013;
BRASIL, 2012).
A Declaração de Salamanca afirma que os governos, em
todas as suas esferas, devem garantir que as necessidades de
aprendizagem de toda criança, jovem ou adulto, em especial
daqueles que se mostram mais vulneráveis pela sua condição
social ou de saúde, sejam atendidas na rede regular de ensino
(UNESCO, 1994).
O processo que envolve a inclusão, seja ela social ou
especificamente escolar, é complexo e exige uma gama de
profissionais capacitados e disponíveis para buscar estratégias
que favoreçam o desenvolvimento do aluno (MELO; FERREIRA,
2009; MELO; PEREIRA, 2013).
A inclusão requer que a estrutura do sistema educacional
assuma a responsabilidade de matricular alunos com deficiência
ou necessidades especiais em classes comuns. Isso implica
uma profunda transformação pedagógica, a qual respeite
as diferenças, muito embora as próprias diferenças estejam
pautadas sobre práticas culturais exercidas e ainda presentes
na sociedade na forma, principalmente, de preconceito e de
exclusão (BRASIL, 2008; BISSOTO, 2013).
Mediante as discussões referentes à inclusão, observa-se
que os esforços para que ela seja efetivada aos poucos têm
apresentado evoluções; a inclusão vem substituindo a integração
da pessoa com deficiência, partindo do pressuposto de que a
sociedade é que precisa se adaptar para atender às necessidades
de seus membros, buscando o acesso livre e igualitário desses a
todos seus setores (BRASIL, 2010b, BISSOTO, 2013).
Mesmo com as transformações geradas pelas políticas
e pelos avanços da pesquisa científica voltados à pessoa com
deficiência e à mudança de entendimento sobre a inclusão,
ainda se encontram dificuldades de acesso nos mais diversos
locais, entre eles a escola. Isso indicia a falta de acessibilidade
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nas instituições escolares (CASTRO et al., 2008; TAGLIARI;
TRES; OLIVEIRA, 2006), assim como no ambiente domiciliar
(GASPAROTO; ALPINO, 2012).
Mediante as discussões referentes à inclusão, observa-se
que os esforços para que ela seja efetivada aos poucos têm
apresentado evoluções; a inclusão vem substituindo a integração
da pessoa com deficiência, partindo do pressuposto de que a
sociedade é que precisa se adaptar para atender às necessidades
de seus membros, buscando o acesso livre e igualitário desses a
todos seus setores (BRASIL, 2010b, BISSOTO, 2013).
Mesmo com as transformações geradas pelas políticas
e pelos avanços da pesquisa científica voltados à pessoa com
deficiência e à mudança de entendimento sobre a inclusão,
ainda se encontram dificuldades de acesso nos mais diversos
locais, entre eles a escola. Isso indicia a falta de acessibilidade
nas instituições escolares (CASTRO et al., 2008; TAGLIARI;
TRES; OLIVEIRA, 2006), assim como no ambiente domiciliar
(GASPAROTO; ALPINO, 2012).
Nas bibliografias, são reconhecidas as dificuldades de
inserção e as barreiras que impedem o pleno exercício das
políticas de inclusão no ensino regular, tanto pelas mudanças
estruturais necessárias ao acolhimento quanto, e principalmente,
pela falta de preparo dos professores para atender as demandas
específicas dos alunos com DF (GLAT; NOGUEIRA, 2003;
CARDOSO; REIS; IERVOLINO, 2008; MELO; PEREIRA, 2013).
As possibilidades da efetividade da inclusão ocorrem
quando existem profissionais comprometidos e dispostos a
acolher os alunos e enfrentar os desafios que a “diferença”
impõe. A escola não deve estar solitária nesse processo, já
que ele faz parte de uma transformação social que perpassa
a mudança de concepções e a superação de preconceitos
(MAZZOTTA; D’ANTINO, 2011).
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Assim, a escola está amparada pela legislação, por meio
da Rede de Apoio à Educação Inclusiva, que é composta por
diversos setores da sociedade e atores sociais. Essa rede de
apoio tem, como função:
[...] ampliar a atenção integral à saúde do aluno com
necessidades educacionais especiais; assessorar as escolas e
as unidades de saúde e reabilitação; formar profissionais de
saúde e da educação para apoiar a escola inclusiva; assessorar
a comunidade escolar na identificação dos recursos da saúde
e da educação existentes na comunidade e orientar quanto à
utilização destes recursos; informar sobre a legislação referente
à atenção integral ao aluno com necessidades educacionais
especiais e sobre o direito à educação e sensibilizar a comunidade
escolar para o convívio com as diferenças (BRASIL, 2005, p. 46).

A referida rede exige que as instituições escolares
estabeleçam parcerias e busquem, de maneira mais autônoma,
profissionais habilitados para atuar conjuntamente na inclusão.
Tal busca por parcerias exige a atuação de todos aqueles
envolvidos no processo educacional, ou seja, de pais, de
professores, de funcionários e da comunidade em geral.

Da educação e aprendizagem à saúde
na escola.
As dificuldades de aprendizagem, enquanto distúrbio,
não apresentam uma classificação e definição específica,
devido à heterogeneidade das características. Bartholomeu,
Sisto e Rueda (2006) entendem que as dificuldades de
aprendizagem podem surgir em qualquer momento da vida,
não se relacionando, em especial, a algum transtorno cognitivo.
Os defensores da “full inclusion”, afirmam que os
problemas de aprendizagem da criança, em idade escolar, estão
relacionados a alguma alteração orgânica, ou a situações da vida
social que impedem a qualidade no aprendizado. Tais problemas
estão presentes em alguns, mas não em todos. Crianças com
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deficiências podem estar envolvidas com diversas situações que
desfavorecem a aprendizagem. Todavia, os autores ressaltam
que é preciso abandonar a prática atual da educação especial,
a qual atua em um modelo de déficit, ou seja, a prática de
identificar algo como estando errado ou faltando no aluno
(KAUFFMANN; HALLAHAN, 2012).
De acordo com Bee e Boyd (2011), a aprendizagem
é um processo contínuo, relacionado ao desenvolvimento
humano, que ocorre nas diversas situações, as quais geram o
conhecimento. O desenvolvimento da aprendizagem envolve
diversos fatores extrínsecos (sociais, econômicos, ambientais,
atitudinais), sem desconsiderar os intrínsecos (problemas de
origem biológica), que interferem na evolução acadêmica
do aluno, não permitindo, assim, que a aprendizagem seja
demarcada pelo fracasso escolar (CARVALHO, 2009).
Em contrapartida, Fernandez (2001), refere que, embora
os fatores sociais, ambientais, sociais, políticos possam gerar
problemas que causem o fracasso escolar, ainda assim seria
possível aprender se estando condições desfavoráveis. Para essa
autora, o fracasso escolar também está associado ao prazer
de aprender, que foi perdido, representando um fracasso dos
ensinantes ao ensinar.
Quanto à associação entre os distúrbios de aprendizagem,
as doenças neurológicas e o não aprender ou não se comportar
como esperado, costuma-se considerar, equivocadamente, que
as dificuldades apresentadas pelas crianças, na escola, sejam
consequência de disfunções ou transtornos neu¬rológicos
(congênitas ou adquiridas). Os referidos distúrbios são
considerados interventores, em campos avaliados, como
[...] pré-requisitos para a aprendizagem, tais como: percepção
e processamento de informações; utilização de estratégias
cognitivas; habilidade motora; atenção; linguagem; raciocí¬nio
matemático; habilidades sociais (MEIRA, 2012, p. 136-7).
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Portanto, antes de considerar a deficiência ou a
doença, é necessário compreender o homem como ser social,
transformado pelas experiências vividas, que não pode estar
dissociado do ser biológico, pois é essa associação que o faz
humano.
Nessa perspectiva, o período escolar é um momento
da vida em que o estudante se vê convocado pela sociedade
a novas exigências de competência e de responsabilidade, por
meio das atividades escolares condicionadas às exigências de
progresso social da família. Essas exigências estão relacionadas,
tanto para a família quanto para a criança, a um “investimento
psíquico”, direcionado a responder às demandas escolares, as
quais exigem um processo de elaboração subjetiva (SALVARI;
DIAS, 2006, p. 252).
Para Salvari e Dias (2006), esse investimento fica mais
evidente quando é observada a intensidade com que a sociedade
contemporânea, que é herdeira da modernidade, expõe os
indivíduos a constantes informações e conhecimentos inovados,
exigindo do indivíduo, frequentemente, um desempenho cada
vez maior e associado a um ideal imaginário de perfeição.
No contexto da exigência de perfeição pela sociedade
contemporânea, que requer um maior desempenho acadêmico
do aluno desde a mais tenra idade, Salvari e Dias (2006)
referem, em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, que
os laços familiares são fundamentais para esse processo, já que
são essenciais para a estruturação psíquica da criança desde os
primeiros momentos de vida.
Em um estudo sobre as dificuldades de aprendizagem na
escrita e as características emocionais de crianças, Bartholomeu,
Sisto e Rueda (2006) observaram que os erros na escrita
aumentam em decorrência da intensidade dos problemas
emocionais apresentados pelos alunos dessa faixa etária.
Em relação aos problemas de saúde mental na infância
e adolescência, Sá et al. (2010) afirmam que os fatores de risco,
para o desenvolvimento de problemas do tipo internalização
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(ansiedade e depressão) e externalização (dificuldade em
seguir regras sociais, agressividade e violação de regras), são:
pertencer ao sexo masculino, sofrer punição física grave, ter
mãe com ideação suicida, sofrer violência conjugal grave e ter
pai ou padrasto que sofre de embriaguez.
O estudo de Zuanetti e Fukuda (2012), sobre associação
entre fatores perinatais, cognitivos, sociais e dificuldades
de aprendizagem, demonstrou que a baixa escolaridade da
mãe pode estar associada às dificuldades de leitura, escrita
e aritmética da criança. Tal estudo corrobora com a Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), que também estabelece
um paralelo entre os distúrbios de aprendizagem e baixa
escolaridade dos pais, configurando-a como um fator de risco
(BRASIL, 2013).
No entanto, nesse mesmo estudo, os fatores perinatais
e cognitivos (idade materna, idade gestacional, crianças
pequenas para a idade gestacional - PIG, baixo peso ao nascer,
sexo, hábito de leitura) não demonstraram influência sobre o
desempenho das crianças em habilidades escolares (ZUANETTI;
FUKUDA, 2012).
Em contrapartida, o estudo de Barbosa Filho, Campos
e Lopes (2012), em que foi analisado o uso de álcool durante a
gestação, observou que o desempenho intelectual das crianças,
na faixa etária de 06 a 16 anos, estava abaixo do esperado para
crianças da mesma idade.
Na concepção de Correia e Tonini (2012), os alunos
considerados em risco educacional são os que, em decorrência
de um conjunto de fatores como, por exemplo, uso de álcool,
drogas, gravidez na adolescência, negligência, abuso, ambientes
socioeconômicos e socioemocionais desfavoráveis, podem gerar
o insucesso escolar. Os autores entendem que esses problemas
não resultam de imediato em uma incapacidade, porém, se não
assistidos, poderão resultar em problemáticas acadêmicas e,
até mesmo, sociais.
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Segundo Salvari e Dias (2006), a escola é o principal
espaço social de detecção de distúrbios infantis. Conforme tais
autores, o fator determinante de problemas de aprendizagem
é externo à criança. Assim, pensar o tratamento de uma
criança com problemas de aprendizagem exige analisar o meio
sócioestrutural em que ela vive, as relações constituídas na
família e comunidade e não apenas o distúrbio, o problema
que a criança ou adolescente apresenta.
Além dos problemas familiares, a estrutura e o ambiente
em que a criança se desenvolve podem favorecer os distúrbios
de aprendizagem, já que o ambiente e sua relação com ele é
o que proporciona os estímulos necessários para desenvolver
a atenção em certas tarefas. Logo, é papel fundamental da
família e da escola proporcionar um ambiente saudável de
desenvolvimento (MEIRA, 2012).
No que se refere aos fatores ambientais citados,
entende-se que um ambiente favorável, bem como as relações
interpessoais, podem contribuir para o desenvolvimento
intelectual do aluno e para que esse busque sua autonomia.
A escola, por sua vez, tem o dever de proporcionar ao aluno
tal ambiente favorável, ao menos em suas dependências, assim
como situações apropriadas de aprendizagem (CARNEIRO et al.,
2012).
O aluno com DF, entendido como aquele que, em
decorrência de suas limitações de locomoção, postura ou
uso de membros superiores ou inferiores (mãos e pés) e de
sua limitação na vitalidade e agilidade, tem sua escolarização
comprometida em situações comuns de ensino (MAZZOTTA,
1993). Ele deve ser atendido e entendido como um todo. Por
outro lado, a aprendizagem não pode ser uma tarefa exclusiva
da escola ou do profissional que atende a criança na clínica,
os pais precisam participar do processo, acompanhando e
estimulando que criança se desenvolva (SALVARI; DIAS, 2006).
Desse modo, o atendimento profissional deve ser
prestado por pessoas qualificadas e cientes das necessidades
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especiais particulares que cada aluno pode demandar no
ambiente da escola regular, também auxiliando o professor no
manejo dos alunos, de acordo com sua especificidade (MELO;
FERREIRA, 2009; MELO; PEREIRA, 2013).
A família, igualmente, deve estar presente no diagnóstico
e no tratamento dos distúrbios de aprendizagem. O processo
de tratamento dos distúrbios envolve o atendimento clinico
psicológico prestado à criança e à família, mas envolve, também,
a escola como local de escuta (SALVARI; DIAS, 2006).
No contexto que envolve o nascimento de uma criança
com deficiência, a família, dificilmente, está preparada para
recebê-la, motivo pelo qual esse nascimento causa uma crise,
abalando a identidade, a estrutura e o funcionamento do
núcleo familiar. Assim, a família precisa se adaptar, emocional
e estruturalmente, para conviver com o deficiente e cuidar dele
em relação às suas necessidades, bem como precisa conseguir
lidar com medos e necessidades do próprio núcleo familiar
(BARBOSA; BALIEIRO; PETTENGILL, 2012).
Com base nos pressupostos do Cuidado Centrado na
Família (CCF), que reconhece a importância da família como
cliente de cuidado, Barbosa, Balieiro e Pettengill (2012, p. 195)
pontuam que os profissionais da área da saúde “devem atuar
no sentido de reconhecer a importância da família, pois ela é a
unidade na qual a criança cresce e se desenvolve”.
A família precisa de amparo para se reorganizar, e isso não
depende apenas do grupo familiar, mas também de condições
socioeconômicas e ambientais, de amparo governamental (em
muitos casos) e de profissionais qualificados para cuidar da
criança com deficiência, bem como da família dessa (BARBOSA;
BALIEIRO; PETTENGILL, 2012).
A família da criança deficiente vivencia uma sobrecarga
adicional em todos os níveis: social, psicológico, financeiro e
com relação à demanda de cuidados e reabilitação da criança,
necessitando por isso acessar as redes de suporte disponível na
comunidade (BARBOSA; BALIEIRO; PETTENGILL, 2012, p. 197).
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Entende-se, portanto, a família como peça-chave na
educação da criança, devendo ser subsidiada e amparada pelos
demais profissionais das diversas áreas. As políticas públicas
deveriam, então, garantir o acompanhamento da criança com
deficiência, tanto em relação às ações de saúde quanto de
educação.
Assim como as ações governamentais, a escola é o local
fundamental para o desenvolvimento das potencialidades e
habilidades dessas crianças. Porém, estudos apontam que os
professores não estão preparados para atender às necessidades
específicas dos alunos com deficiências (CARDOSO; REIS;
IERVOLINO, 2008; MELO; PEREIRA, 2013). Docentes capacitados
podem auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do
aluno, assim como contribuir nos encaminhamentos a outros
profissionais, quando surgem problemas, até mesmo de
saúde, que fogem à sua competência técnica (CARDOSO; REIS;
IERVOLINO, 2008).
Desse modo, a capacitação dos professores é
fundamental no processo de inclusão da criança com deficiência
na escola, porém tal profissional precisa de recursos que o
auxiliem nessa tarefa. No ano de 2009, a Resolução nº 4 do
Ministério da Educação instituiu as diretrizes operacionais para
o Atendimento Educacional Especializado (AEE), na educação
básica, modalidade de educação especial (BRASIL, 2009a).
Conforme o Artigo 2 dessa diretriz, o AEE tem, como
função:
[...] complementar ou suplementar a formação do
aluno por meio da disponibilização de serviços,
recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem
as barreiras para sua plena participação na sociedade e
desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009a, p. 1).

Os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, por sua
vez, devem estar matriculados na rede regular de ensino em
classes comuns e no Atendimento Educacional Especializado
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(AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em
centros de Atendimento Educacional Especializado, no turno
inverso ao da escola (BRASIL, 2009a).
As salas de recursos multifuncionais são munidas de
diversos materiais que ajudarão o professor a ensinar o aluno
com necessidades especiais. Entre os recursos de que o AEE
dispõe, está a Tecnologia Assistiva (TA), meio importante para
o aprendizado da criança com deficiência ou com necessidades
educativas especiais. A TA que é definida, pelo Comitê de Ajudas
Técnicas (CAT), como:
[...] uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar,
que
engloba
produtos,
recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009b).

Observa-se, nesse contexto, que a participação dos
profissionais de diferentes áreas pode contribuir para o
desenvolvimento dos mecanismos de aprendizado para
crianças com deficiência. No Brasil, a TA é utilizada na proposta
de educação especial e, segundo Rocha e Deliberato (2012, p.
72), tem a “função de atender as especificidades dos alunos
com necessidades especiais e os habilitar funcionalmente nas
atividades escolares”.
Pesquisadores da TA entendem que sua utilização está
condicionada ao entendimento do contexto e da situação
do aluno na escola, com o intuito de que, assim, possam ser
programados os recursos necessários ao atendimento do aluno
(ROCHA; DELIBERATO, 2012)
No que tange à aprendizagem e à sua avaliação,
por muitos anos o avaliar foi compreendido como prática
pedagógica eficiente e necessária, no sentido de verificar a
capacidade de aprendizado do aluno. Diante disso, aqueles
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que, por algum motivo, não conseguiam desenvolver as
atividades com êxito, como os demais, estavam fadados a
rótulos de doentes ou de detentores de problemas emocionais
e cognitivos, considerados impeditivos do desenvolvimento
escolar (CHRISTOFARI; BAPTISTA, 2012). Porém, diante as
mudanças sociais e de concepções pelas quais a educação
passou, sendo compreendida como um direito, esse modelo
vem sendo amplamente discutido e tem ajudado a colocar em
pauta a necessidade de mudanças significativas no modo de
ensinar e de avaliar.
Desse modo, a concepção de aprendizagem, como
um processo contínuo, implica a prática do professor, o qual,
constantemente, depara-se com discussões acerca da avaliação
da aprendizagem, como forma de compreensão da importância
e significado de seu trabalho (CARNEIRO et al., 2012).
No contexto da inclusão escolar, a prática da avaliação
da aprendizagem vem tornando-se cada vez mais desafiadora
e complexa, pois traz consigo um movimento histórico,
relacionado à incapacidade e à avaliação abordada em caráter
de seletividade e hierarquização da performance do aluno. A
mudança das práticas avaliativas implica uma transformação
ampla nas concepções, nos currículos e nas práticas pedagógicas
dos professores (CHRISTOFARI; BAPTISTA, 2012; FREIRE, 1996).
Entende-se, então, que a avaliação da aprendizagem
serve para favorecer o processo de inclusão no sentido de
oferecer dados que informem a necessidade de apoio e de todas
as variáveis que inferem no processo de ensino-aprendizagem
(BEYER, 2005).
Para Christofari e Baptista (2012), a avaliação da
aprendizagem precisa ser pensada como um dispositivo que vai
além de verificar se o aluno está aprendendo ou não. Avaliar
a aprendizagem requer uma autoavaliação constante do
professor, que, como ensinante, também é ensinado, devendo
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ter a capacidade de, nos processos contínuos de avaliação,
mudar sua concepção sobre escola e a respeito do sujeito
(FREIRE, 1996).
Tendo em vista esses aspectos, verifica-se que a qualidade
de ensino, no caso do aluno com deficiência, depende não
apenas do professor ou do próprio aluno, mas também de
toda estrutura física que a escola pode oferecer para melhor
atender essas crianças. Ainda, precisa daqueles profissionais
que diretamente podem intervir no ambiente escolar (GLAT;
NOGUEIRA, 2003).
Possibilitar a aprendizagem, apesar da deficiência, requer
remover barreiras, o que “pressupõe conhecer as características
do aprendiz, bem como as características do contexto no qual
o processo de ensino aprendizagem ocorre”, considerando o
aluno com um ser em desenvolvimento que vivencia “o ensinoaprendizagem de acordo com suas diferenças individuais”
(CARVALHO, 2009, p. 62-3).
Dessa maneira, a inclusão implica, necessariamente,
uma reorganização do sistema de ensino, de modo a serem
revisados concepções antigas e paradigmas educacionais, a fim
de possibilitar o desenvolvimento biopsicossocial desses alunos
com respeito às diferenças (GLAT; NOGUEIRA 2003).
Para reorganizar o ensino para pessoas com deficiência,
torna-se necessário refletir que alunos com deficiência
podem apresentar problemas de saúde que interferem no
seu aprendizado. Assim, para tratar da aprendizagem e da
saúde do escolar, é preciso direcionar o olhar à medicalização
da sociedade, em especial da criança. Atualmente, a própria
medicina tem transformado os problemas de viver ou naturais
da vida humana em sintomas de doenças, desconsiderando a
subjetividade do sujeito e reduzindo-a apenas a sintomas, à
presença de doenças que podem ser diagnosticadas (com a
alta tecnologia de que dispomos) antes mesmo de surgirem;
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não que isso seja ruim, muito pelo contrário, mas há que se ter
cuidado com o excesso de “problemas”, que verdadeiramente
são dificuldades naturais da vida humana (MEIRA, 2012).
No contexto da educação em saúde, o conceito de saúde
ainda perpassa o modelo médico-curativo voltado a ações
higienicistas, prática identificada no século passado, contudo
presente na concepção das diversas áreas. O conceito de saúde,
centrado na doença, precisa ser superado por todas as áreas do
conhecimento para que as ações de prevenção sejam a base da
qualidade de vida.
O conceito ampliado de saúde, pautado na 8°
Conferência Nacional de Saúde, refere que ela é resultante de
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade e
acesso aos serviços sendo, portanto, uma consequência das
formas de organização social (BRASIL, 1986).
Esse conceito de saúde, assim como o de outros setores
sociais, sofre as influências da organização socioeconômica
do país e do mundo (SILVA Maria Abádia, 2002). Uma dessas
influências pode ser verificada, na sociedade contemporânea,
pela utilização do conceito de promoção de saúde como
importante norteador da responsabilidade humana pela saúde.
Esse foi definido, em 1986, como um “processo de capacitação
da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de
vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse
processo” (OMS, 1986).
Na relação entre saúde e educação, para a prevenção
dos agravos, a União Internacional de Promoção e Educação em
Saúde e a Organização Mundial da Saúde define a educação em
saúde como:
[...] a combinação de ação social planejada e de experiências de
aprendizagem planejadas visando a capacitar as pessoas, para
adquirirem controle sobre os determinantes da saúde, sobre
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o comportamento em saúde, e sobre as condições sociais que
afetam seu próprio estado de saúde e o estado de saúde dos outros
(OMS, 1998, apud CARDOSO; REIS; IERVOLINO, 2008, p. 110).

Entretanto, é importante observar que os conceitos que
permeiam a noção de promoção de saúde, assim como os que
permeiam as políticas de saúde e educação, trazem consigo
as estratégias socioeconômicas dos órgãos governamentais
internacionais, que atribuem ao sujeito a condução e
responsabilidade sobre seus atos e sua vida (SILVA, Maria
Abádia, 2002).
No entanto, não se pretende, nesta pesquisa, adentrar
em questões relacionadas às estratégias socioeconômicas dos
órgãos governamentais internacionais, somente ilustrar que a
perspectiva de responsabilização do homem, sobre seus atos,
acaba por tornar a educação uma obrigação; obrigação do
homem, já que o governo disponibiliza o acesso a ela sem,
contudo, garantir a aprendizagem.
A escola é corresponsável pelo aprendizado do aluno e
por sua preparação para o enfretamento da vida. É necessário,
portanto, que seja um ambiente favorável à prática da
educação voltada à saúde. Para Cardoso, Reis e Iervolino (2008,
p. 108) “a comunidade, a família e a escola não devem estar
dissociadas em um processo educativo integral utilizado como
uma ferramenta fundamental da promoção da saúde”, como
definido na Primeira Conferência Internacional de Promoção
de Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, e também abordado
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Nesse sentido, Melo e Ferreira (2009) entendem que
as ações de cuidar e educar não estão dissociadas, mas se
caracterizam como ações simultâneas, que possibilitam que a
criança construa, plenamente, sua identidade e autonomia.
Compreende-se a educação, em sua práxis, como
estratégia fundamental para a elevação dos níveis de saúde,
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considerando que isso é, por excelência, um processo de
conscientização e integração da população, que visa à melhoria
da qualidade de vida (UIPES, 1998).
A saúde do escolar é um campo que envolve uma
atenção não apenas multiprofissional, porém, igualmente,
transdisciplinar, com a atuação de distintos profissionais
das áreas da Educação, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e
Humanas.
Nesse contexto, os “profissionais da reabilitação
devem conhecer as características dos diferentes ambientes
para identificar condições que possam dificultar ou facilitar o
desempenho funcional” (GASPAROTTO; ALPINO, 2012, p. 339) e
intervir no processo de ensino-aprendizagem.
A escola precisa considerar, prioritariamente, o ambiente
em que a criança vive, para, assim, desenvolver atividades
relacionadas ao cuidado com o corpo em todas as atividades
educativas, promovendo conhecimentos e habilidades voltadas
ao autocuidado e à prevenção de condutas de risco (BRASIL,
2001).
Com efeito, Cardoso, Reis e Iervolino (2008) reforçam
que as atividades direcionadas à saúde, no espaço escolar,
devem priorizar uma ação mais reflexiva e crítica do conceito de
saúde, com investigação das demandas e dos temas pertinentes
à comunidade escolar e, particularmente, aos escolares.
Outro aspecto relevante, na saúde da criança e, em
especial, do adolescente, é o fato de que, nessa faixa etária,
é fundamental o investimento, por parte de todos aqueles
responsáveis pela educação, na aquisição de hábitos de vida
saudáveis, que envolvam não apenas a atividade física, a
alimentação e o lazer, como também a não exposição ao uso
de drogas e álcool (BARBOSA FILHO; CAMPOS; LOPES, 2012;
BRASIL, 2013).
Essa necessidade de orientação está bem elucidada
pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE). Nela, foi
constatado que as causas externas (lesões, acidentes, violências
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etc.) são a principal razão de morte e importante causa de
sequelas e incapacidades entre os adolescentes e jovens no
Brasil. Essas causas refletem a exposição a situações de risco
vividas pelos adolescentes. Todavia, elas podem ser prevenidas
por mudanças no ambiente social e no comportamento dessa
parcela da população (BRASIL, 2013).
No Brasil, o acesso à escola é de 97,4% para a população
de 6 a 14 anos e de 87,7% para a faixa etária de 15 e 19 anos
de idade, independentemente da classe de rendimento mensal
(BRASIL, 2012). Portanto, a escola constitui-se como importante
lócus no monitoramento da saúde do escolar (BRASIL, 2013).
As desigualdades socioeconômicas são significativas
determinantes sociais da saúde da população em geral e desse
segmento em específico. Isso porque, de fato, são as condições
econômica, cultural, biológica e ambiental, relacionadas aos
indivíduos e seus grupos familiares, que se constituem como
fatores diferenciais da situação de saúde (BRASIL, 2013).
Do ponto de vida da saúde do escolar, durante a infância,
as crianças estão mais vulneráveis a comportamentos de risco
para a estrutura corporal. O corpo humano, nesse período,
está em fase de maturação e as exposições a posicionamentos
e hábitos maléficos, no ambiente escolar, podem favorecer o
surgimento de alterações na postura, que levam a dores e, até
mesmo, a incapacidades funcionais (PENHA; JOÃO; CASAROTTO,
2005; BEE; BOYD, 2011).
Para Penha, João e Casarotto (2005), as dores privam as
experimentações sensoriais imprescindíveis ao desenvolvimento
postural e ao controle dos movimentos, acarretando,
precocemente, limitação motora. Esse autor enfatiza a
necessidade de conhecimento, por parte de pais e professores,
sobre a má postura e suas consequências, de modo que eles
possam auxiliar na prevenção dessas alterações.
No contexto de prevenção dessas alterações, os
profissionais da saúde, em especial o fisioterapeuta, são
fundamentais para a educação em saúde das crianças e

118

adolescentes. Alpino (2008) constatou que a consultoria
colaborativa do fisioterapeuta foi fundamental para a inclusão
de crianças com paralisia cerebral na escola regular, em especial,
no que diz respeito à acessibilidade e ao direcionamento da
prática do professor para os alunos com necessidades especiais
e deficiências.
Quando se aborda sobre a DF, a acessibilidade
arquitetônica é um princípio fundamental. A acessibilidade
é definida a partir do Desenho Universal, que preconiza o
acesso para todas as pessoas, frente à diversidade existente na
sociedade. Os ambientes devem ser desenvolvidos seguindo
sete princípios: desenho equitativo, flexibilidade de uso,
simples e de uso intuitivo, informação perceptível, tolerante a
erros, (contendo elementos que diminuem o perigo), exigência
de pouco esforço físico, garantia de tamanho e espaço para
aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente
do porte do usuário, sua postura (sentados e em pé) ou
mobilidade, buscando condições de conforto, segurança,
praticidade (PRADO; DURAN, 2007).
Além das adaptações estruturais necessárias ao acesso
da criança, o fisioterapeuta é um profissional que pode auxiliar
no posicionamento e manuseio de materiais, orientando aluno
e professor na seleção e no uso de equipamentos necessários a
atividades escolares. Isso pode proporcionar ao estudante um
local acolhedor, sem barreiras arquitetônicas, o qual possibilite
sua acessibilidade (DURCE et al., 2006). Essas observações estão
de acordo com a Política Nacional de Educação Especial, que
aponta para a necessidade de diálogo entre as diversas áreas
para melhor atender às necessidades dos alunos (BRASIL,
2004b; ALPINO, 2008).
Assim, pensar o atendimento e o tratamento de uma
criança com dificuldade de aprendizagem exige direcionar o
atendimento à facilitação do desenvolvimento de habilidades
sociais e à melhor integração com os pares (SANTOS;
GRAMINHA, 2006). Desse modo, as metodologias utilizadas, ao
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se pensar o atendimento de qualidade a criança e adolescente
com deficiência, devem priorizar a análise de como elas
pensam e agem em determinada localidade, com sua cultura e
crenças. Isso facilita a identificação da realidade em que vivem,
norteando, portanto, as políticas públicas saudáveis (CARDOSO;
REIS; IERVOLINO, 2008).
O bullying é outro problema relacionado à saúde
psicológica e física do escolar. Essa denominação é utilizada
para qualificar comportamentos agressivos e repetitivos que
envolvem desde a agressão física até a agressão verbal. Essas
violências causam transtornos tanto ao agredido quanto ao
agressor, à sua família e a todos aqueles envolvidos com a
vítima (MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011, MENEZES, 2011).
A escola é um espaço onde essa violência está presente
desde o início dos tempos, porém foi mais difundida nos últimos
anos e sofreu modificações. Geralmente, a vítima é aquela
considerada mais vulnerável, que, por algum motivo, apresenta
alguma diferença em relação ao seu agressor (FANTE; PEDRA,
2008). O estudo que analisou a sóciogênese do bullying em
crianças com necessidades especiais verificou que essa prática
aparece de forma velada, principalmente na forma de exclusão,
sendo praticada tanto pelos colegas quanto pelos próprios
professores e familiares, os quais são a base de desenvolvimento
da criança (MENEZES, 2011).
Nesse contexto, o enfrentamento do bullying, cujo
primeiro passo é o reconhecimento do ato, é compromisso,
tanto da escola, que envolve os próprios alunos, professores
e funcionários, quanto da família e da comunidade. Esse
enfrentamento deve ser realizado com o amparo de diversos
profissionais na escola, entre eles o da saúde, o qual deve atuar
no sentido de prevenir e demonstrar à comunidade escolar as
consequências dessa violência para a vida do indivíduo que sofre
com ela. (MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011; MENEZES, 2011).
Até então, foram abordados, nesta pesquisa, diversos
temas que se relacionam à aprendizagem e à saúde do aluno
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com deficiência e que podem ser alguns dos causadores da má
qualidade de ensino e das causas de evasão escolar, já que se
referem à deficiência física e às dificuldades enfrentadas pelos
alunos que a apresentam.
Considerando-se todos os apontamentos feitos até o
presente momento nesse artigo, verifica-se que a educação é
tarefa de todos e que os profissionais da área da saúde têm
muito a contribuir para uma educação de qualidade. Eles
também podem contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população em geral, principalmente no que tange à
aquisição de hábitos de vida saudáveis, os quais favorecerão
um melhor aprendizado do ponto de vista educacional e/ou de
aprendizado para a vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As categorias acima apresentadas estão intimamente
relacionadas. Abordar o tema da inclusão de pessoas com
deficiência, sem refletir sobre a saúde da criança ou adolescente é
desconsiderar as suas condições de vida para uma aprendizagem
de qualidade.
O processo de inclusão escolar exige que a escola se
transforme e por este fato, ela precisa de aperfeiçoamento
tanto de seus profissionais quanto de sua estrutura. Todavia
estas mudanças demandam um suporte, que precisa ser dado
pelo governo e também pela sociedade.
Para além da deficiência, o principal desafio da escola e
sociedade é superar as dificuldades geradas pelas atitudes, que
envolvem não apenas as pessoas com deficiência, mas aquelas
que de alguma forma sejam julgadas por apresentar alguma
diferença.
No caso das pessoas com deficiência física motora
a acessibilidade estrutural na escola talvez seja o principal
empecilho para o desenvolvimento da aprendizagem, já que
o aluno poderá ter dificuldades para acessar na sala de aula,
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para copiar o conteúdo, desenvolver atividades que exijam da
motricidade entre outros. Contudo as dificuldades que estas
pessoas enfrentam no dia a dia da sociedade, pelo fato de ainda
haver plenas condições de acessibilidade e principalmente pelo
preconceito ainda presente podem intervir nas condições para
o aprendizado.
Estes fatores envolvem também as condições de
saúde, que mesmo na ausência de doença, podem intervir
nas condições para a aprendizagem do aluno, como pode
ser verificado nas categorias apresentadas. Para minimizar
estes fatores estratégias precisam ser desenvolvidas por todos
aqueles envolvidos com a educação: pais, escola e sociedade.
Nesta sociedade estão incluídos os governos que
precisam criar condições para que a inclusão se efetive como
política e a saúde da população em geral apresente as mínimas
condições para o desenvolvimento saudável da criança. Este fato
apresenta à importância de desenvolver de programas sociais
de combate a fome, a pobreza, a violência, ao desemprego e
tantos outros problemas sociais que interferem no meio familiar
e consequentemente na criança.
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A partir das políticas de educação
inclusiva que vem sendo elaboradas
e implementadas, os alunos públicoalvo da educação especial passam a
frequentar a escola regular.
De acordo com a Conferência Mundial de Educação
Especial (1994, p.4) “todas as crianças devem aprender juntas,
sempre que possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que elas possam ter”.
Considerando como dificuldades a locomoção, a
postura, o posicionamento dos membros na postura sentada
e quando usados para atividades de motricidade fina, muitos
alunos precisam de apoio em certas atividades escolares, em
especial atenção os alunos público alvo da Educação Especial,
de acordo com suas dificuldades e limitações que possam existir,
necessitem apoio no ambiente escolar para o desempenho de
suas atividades escolares. Para identificar e preparar um trabalho
efetivo é de suma importância poder contar com a presença de
um profissional fisioterapeuta, visto que, é o profissional que
trabalha com atividades do movimento humano em todas as
suas extensões e “tendo como atividade privativa [...] executar
métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar,
desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”
(CREFITO5, 2004), é possível pensar neste profissional como
colaborador para a inclusão de alunos com deficiência no
ambiente escolar.
Tendo em vista as discussões sobre os processos de
inclusão escolar, as quais envolvem ações da comunidade
escolar, ou seja, de pais, professores, gestores, funcionários,
acreditamos que trabalhar com a consultoria colaborativa do
Fisioterapeuta no ambiente escolar pode minimizar as angústias
de como promover aprendizado de alunos público alvo da
educação especial no ensino regular. Na consultoria colaborativa
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o profissional especializado atua junto do professor e do aluno
da sala regular, na visão de Alpino (2011, p.23) compreende-se
que:
[...] o profissional especializado empreende ações relacionadas
às suas competências, mas sempre orientadas às necessidades
dos educandos e respondendo às dificuldades/interesses
dos educadores, de modo a complementar suas habilidades
e favorecer o ensino com qualidade (ALPINO, 2008).

A partir disso, o objetivo desta pesquisa foi identificar o
que se tem produzido sobre a contribuição do profissional da
Fisioterapia no processo de inclusão escolar de alunos público
alvo da Educação Especial.

MÉTODO
O princípio metodológico que fomentou este estudo
foi a abordagem de pesquisa caracterizada por um estudo
bibliográfico. Foi realizado mapeamento dos artigos do site
SCIELO, datados de 2008 até 2014, com os seguintes descritores:
consultoria colaborativa, consultoria escolar, consultoria do
fisioterapeuta. O primeiro descritor revelou apenas dois artigos
que tratam do tema, sendo um de 2008 e outro de 2011. Quanto
ao descritor consultoria escolar, dois artigos foram encontrados,
dos anos de 2011 e 2012. Sobre consultoria do fisioterapeuta
não houve artigos encontrados.
Os quatro artigos foram selecionados para a leitura
na íntegra em função de tratarem do tema da consultoria
colaborativa. Apenas um dos artigos trata especificamente da
colaboração do fisioterapeuta.

DISCUSSÃO
A escolarização de alunos com deficiência dentro do
Paradigma da Inclusão (ARANHA, 2004) é bastante atual. O
processo de escolarização dos alunos público alvo da Educação
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Especial (BRASIL, 2009) aconteceu principalmente em escolas
especializadas. As primeiras tentativas de integração escolar
surgiram em torno de 1960 por meio de um modelo denominado
“cascata”, em que os alunos público alvo da Educação Especial
poderiam, conforme suas capacidades, frequentarem atividades
na escola regular. Dependendo das habilidades a participação
na escola regular acontecia em diferentes níveis, por isso a
denominação “cascata” (BEYER, 2006).
Durante a vigência do Paradigma da Integração (ARANHA,
2004), surgiram as escolas especiais, locais para onde os alunos
com deficiência ou aqueles com dificuldades de aprendizagem
eram encaminhados com o objetivo de prepararem-se para os
momentos de atividades na escola regular. Estar interagindo
com crianças da mesma idade, na escola regular, dependia
do desempenho do aluno especial que recebia atenção de
diferentes profissionais, das áreas da saúde e da educação.
O Paradigma da Integração durou cerca de 30 anos
(1960 até 1990, 2000) (CARDOSO, 2011), quando, por meio de
interferência internacional associado a lutas nacionais, uma
Educação Inclusiva passou a ser anunciada no Brasil por meio
de Políticas Públicas, Legislação e Programas de Educação.
Referente ao cenário internacional a Conferência Mundial de
Educação para Todos que ocorreu em Jontien, na Tailândia, em
1990 (UNESCO, 1990) e a Conferência de Educação Especial
de 1994, em Salamanca na Espanha (UNESCO, 1994), geraram
documentos de referências legais sobre a Educação Inclusiva
para o Brasil e para o mundo.
A Constituição Federal (CF) de 1988 e, posteriormente
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de
1996 (Lei 9.394/96) são documentos que fazem parte do
cenário nacional que impulsiona a Educação Inclusiva. Já em
1988, no artigo 208 da CF passou a ser garantido, ao aluno
público alvo da Educação Especial, matrícula no ensino regular,
preferencialmente, com direito ao atendimento educacional
especializado. A partir da LDB 9.394/96, fica assegurado ao
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aluno da Educação Especial, “currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às
suas necessidades” (LDB 9394/96, Art.59, parágrafo I).
A Política Nacional de Educação Especial de Perspectiva
Inclusiva (2008) reafirma o espaço do aluno público alvo
no ensino regular quando objetiva o acesso, a participação
e a aprendizagem desses alunos na classe comum. Orienta
os sistemas de ensino a promover respostas às necessidades
especiais dos educandos garantindo, entre outros fatores a
acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação
(BRASIL, 2008). Essa lei especifica as funções do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), no qual se desenvolvem
atividades diferentes das realizadas na sala comum, não sendo
substitutivas à escolarização, mas sim complementares.
As garantias oferecidas por essas leis proporcionaram
maior segurança para os pais de alunos com deficiência, com
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/
superdotação, pois provocam a necessidade de construção de
espaços e tempos diferenciados para a Educação dos filhos.
Alpino afirma que:
[...] há alguns anos, as crianças com disfunção neuromotora,
mais comprometidas, eram encaminhadas pelo neuropediatra
ou outro profissional da saúde, diretamente para as escolas
especiais [...], principalmente pela concepção hegemônica de
que somente a escola especial teria domínio sobre técnicas de
ensino e cuidados destinados a essa clientela (2008, p. 20-1).

Diante do advento da Inclusão diferentes programas e
projetos de formação tem sido implementado para capacitação
de gestores, de professores e de educadores especiais no
intuito de melhor conduzir o processo da Educação Inclusiva na
rede regular de ensino. Ainda assim a comunidade escolar tem
apresentado dificuldades quanto à situação de trabalhar com
alunos público alvo da Educação Especial na classe comum,
Mendes, Almeida e Toyoda (2011) referem que:
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[...] a preparação de professores por meio de cursos de
curta duração não produzia os resultados esperados, uma
vez que os professores continuavam chamando nossa
atenção com a sensação de isolamento, impotência e
incompetência para lidar com crian¬ças com necessidades
educacionais especiais inseridas em suas salas de aula, a
despeito dos muitos cursos que haviam realizado (2011, p.83).

Os autores afirmam que as principais solicitações dos
professores estavam relacionadas à falta de profissionais
especializados que fossem capazes de oferecer suporte de
forma mais sistemática no dia a dia do processo educativo
com os alunos público alvo da Educação Especial. Sendo o
Fisioterapeuta, um profissional capacitado para o manejo de
pessoas com deficiência ou com dificuldades de organização do
corpo em diferentes ambientes, é possível pensar que o trabalho
desse profissional pode auxiliar na lida com crianças com
necessidades educacionais especiais inseridas em sala de aula
regular por meio de um trabalho de consultoria colaborativa.
A consultoria colaborativa consiste em um modelo de
suporte baseado no trabalho colaborativo entre profissionais
especializados (psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais) e educadores da
escola comum (MENDES, 2004). Essa abordagem segundo
Mendes (2004), deve contar com pelo menos um par de
profissionais (professores e profissionais técnicos especializados)
atuando em equipe, com objetivos comuns, compartilhando
recursos e responsabilidades.
Diante das dúvidas existentes no momento de lidar com
os alunos público alvo da Educação Especial no ambiente escolar
regular, a consultoria colaborativa de diferentes profissionais
tem se mostrado uma aliada na minimização das dificuldades
de posicionamento, de mobiliário e também de como tocar no
aluno para estimular um movimento mais coordenado. Para
Bastos e Dutra (2005), a atuação do fisioterapeuta na escola,
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especialmente quando a pessoa com deficiência física, consiste
em: proporcionar posicionamento adequado ao aluno; verificar
a sua disposição e adequar seu mobiliário em sala de aula e
prescrever ou confeccionar adaptações para favorecer sua
função e melhorar seu rendimento escolar.
De acordo com Ratliffe (2002), a partir do surgimento
de políticas públicas e legislação específica voltados à atenção
ao idoso, à criança e aos deficientes, a Fisioterapia passou a
ser requisitada, inclusive no ambiente escolar. Muitas dúvidas
existem nas escolas para lidarem com os alunos público alvo
da educação especial, que vem aumentando no decorrer dos
anos. De acordo com os dados do Censo Escolar presentes
na Política Nacional de Educação Especial de 2008 houve um
expressivo aumento do número de alunos matriculados nas
escolas regulares (BRASIL, 2008).
Nesse aspecto, a presença de um profissional específico
para trabalhar com o público alvo da Educação Especial traz
grandes contribuições para a inserção destes alunos na classe
regular de ensino, bem como a garantia de sua permanência na
escola, contribuindo para o desenvolvimento, para a saúde e para
a educação do aluno, colaborando com os demais professores
e com a escola como um todo. De certa forma contribuem para
minimizar “certos problemas” que possam surgir, resolvendo
conflitos escolares e garantindo acessibilidades atitudinais
para alunos e professores. Segundo Dutra e Bastos (2005),
proporcionar posicionamento adequado ao aluno, por meio
da adaptação e disposição do mobiliário na sala de aula, e o
prescrever/confeccionar adaptações para melhorar sua função
constituem objetivos da atuação da fisioterapia na escola,
podendo aumentar o rendimento escolar.
Pena, Rosolén e Alpino (2008) relatam que ao realizar
um suporte confeccionado de madeira para os pés de um aluno
com diagnóstico de Distrofia Muscular de Duchene, visto que os
pés não apoiavam no chão, possibilitou o retardo da instalação
de deformidades dos pés em plantiflexão e esse apoio forneceu
maior estabilidade ao aluno, que permaneceu sentado sobre
Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão
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o osso ísquio (osso do quadril, no qual devemos sentar para
manter uma boa postura), melhorando a postura. Além do
suporte para os pés, a readequação das dimensões da mobília
escolar de acordo com os parâmetros antropométricos da
criança resultaram em melhor postura em sala de aula (PENA,
ROSOLÉN e ALPINO, 2008).
Pensar na inclusão escolar envolve também as atividades
realizadas a domicílio, como os temas de casa, os estudos
individuais, as atividades extras. Por isso adaptações de
mobiliário e de postura do aluno para o estudo também precisa
acontecer em casa. Pena, Rosolén e Alpino (2008) perceberam
aspectos inadequados, em casa, em relação ao mobiliário, assim
como a necessidade de algumas adaptações que poderiam
favorecer a participação/desempenho do aluno público alvo da
Educação Especial nas habilidades de autocuidados, nas tarefas
escolares e atividades lúdicas.
O Fisioterapeuta pode auxiliar na construção ou
aquisição de Tecnologias Assistivas (TA) que contribuem para
a melhoria da qualidade de vida dos alunos público alvo da
Educação Especial na rede regular. A Tecnologia Assistiva é
uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar,
que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social
(Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos da Presidência da República, 2008).
No Brasil, assim como a acessibilidade é um direito
adquirido pelo cidadão, os recursos e serviços de TA que a
possibilitam também o são. Contudo, na legislação brasileira, ao
invés de estar referido o termo Tecnologia Assistiva, refere-se o
termo Ajudas Técnicas no Art.61 do decreto 5296 de dezembro
de 2004. Esse artigo objetiva garantir: “Produtos, instrumentos,
equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente
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projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a
autonomia pessoal, total ou assistida” (BRASIL, 2004).
Pena, Rosolén e Alpino (2008) afirmam que a aquisição
de uma escova de dente elétrica (TA) proporcionou alguma
autonomia na habilidade de higiene bucal, depois de orientações
de uso.
O estudo sobre a inclusão escolar vem repensando
estratégias de trabalhos para o aluno com deficiência. Durante
as atividades em sala de aula, os docentes devem promover
atividades educativas do aluno com deficiência incluído junto
com os demais alunos, proporcionando a mesma oportunidade
de aprendizado. O trabalho colaborativo deve ser intensão
do professor da sala regular, do educador especial e dos
profissionais especializados, tendo por objetivo a melhoria do
aprendizado do aluno e maior qualidade no desempenho de
atividades escolares.

RESULTADOS
O presente estudo levou em consideração as discussões
das pesquisas publicadas com a temática do trabalho
colaborativo do fisioterapeuta em classe comum do ensino
regular, no atendimento de alunos público alvo da Educação
Especial, e as discussões nas aulas da disciplina de Educação
e Saúde promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Buscou-se
conhecer o que está sendo produzido teoricamente quanto à
contribuição da Fisioterapia para a melhoria da qualidade da
escolarização de alunos com deficiência na rede regular de
ensino.
Os alunos (dois) sujeitos da pesquisa de Pena, Rosolén
e Alpino (2008) relataram sentirem-se satisfeitos e mais
confortáveis na escola graças às modificações realizadas no
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mobiliário e quanto às orientações posturais. Os autores relatam
que foi possível observar a adequação da postura dos ombros,
outrora elevados e tensos.
Foi possível verificar que o trabalho colaborativo do
Fisioterapeuta em ambiente escolar visa à promoção de saúde
dos alunos, melhor desempenho nas atividades escolares e nas
atividades em casa, melhor relação com os colegas e consigo.
A atuação do fisioterapeuta como colaborador junto à
escola regular pode contribuir para a capacitação específica dos
professores da sala regular e também dos agentes escolares
como os gestores, o Educador Especial e os funcionários. E
ainda contribuir para a promoção da participação no coletivo e
da melhoria da qualidade do desempenho escolar.
Na proposta da consultoria colaborativa, as ações
do fisioterapeuta podem abranger palestras/orientações
especializadas sobre as patologias e consequências clínicas
reconhecidas na área da saúde, quanto às adaptações
ambientais do mobiliário, de equipamentos de Tecnologia
Assistiva e de materiais que favoreçam o posicionamento
adequado, a mobilidade, a realização de atividades escolares e
de autocuidados, ainda que de limitados.
É possível pensar na real efetivação de uma Educação
Inclusiva quando os profissionais passarem a atuar de forma
conjunta para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes.
O profissional Fisioterapeuta pode auxiliar em adaptações que
perdurarão pela vida escolar e pessoal do estudante.

CONCLUSÃO
Fazem-se necessárias pesquisas que aprofundem as
relações entre educadores e profissionais especializados para
que possamos evoluir em estratégias cada vez mais qualificadas
para a inclusão de pessoas deficientes na rede regular de
ensino. Pensar na elaboração de programas de atuação
pró-inclusão associando os saberes de profissionais como o
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Fisioterapeuta, o Terapeuta Ocupacional, o Fonoaudiólogo com
as dúvidas e anseios dos agentes escolares pode ser uma forma
de aproximação entre esses profissionais, o que proporcionaria
a elaboração, em conjunto, das estratégias almejadas para a
melhoria da aprendizagem, desempenho e convivência escolar
dos alunos público alvo da Educação Especial.
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PREVENÇÃO
e
PROMOÇÃO DA
Aprendizagem e
saúde na
educação superior
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Fiorin

Educação e saúde são áreas distintas,
mas complementares ao se pensar os
fatores que influenciam a aprendizagem
dos sujeitos nas diferentes etapas da
vida. Aprender é o principal instrumento
de sobrevivência.
A aprendizagem é imposta aos seres humanos nos
primeiros instantes de vida - ou aprende-se a respirar ou não se
vive (SANTOS, 2008). Esse processo se concretiza em diversos
momentos e lugares – aprende-se a andar, se expressar,
brincar, escrever, fazer contas. Quanto mais se aprende, mais
possibilidades de aprendizagem surgem.
Aprendemos mamar, falar, andar, pensar e um milhão de outras
coisas que vão garantir nossa sobrevivência e nos tornar humanos
[...] logo a aprendizagem e a construção do conhecimento
são processos naturais e espontâneos (BOSSA, 2000, p.11).

O ser humano está imerso nesse processo e é a partir dele
que se aperfeiçoa e se desenvolve. Contudo, devido à amplitude
das discussões acerca das questões da aprendizagem, optou-se
por apresentar, neste artigo, este conceito situado no contexto
da Educação Superior, tendo a saúde como um dos fatores que
influenciam diretamente nesse processo.
Ao pensar a aprendizagem dos estudantes da Educação
Superior é imprescindível destacar que esta não tem a
mesma dimensão que tinha em anos anteriores. Conforme
Santos (2008), a aprendizagem está se reconfigurando e se
transdisciplinarizando cada vez mais, passando a reunir uma
dimensão moral, científica e tecnológica pelas quais se deve
conhecer estratégias e possibilidades de avanço e de intervenção
no mundo.
Nesse sentido, é importante destacar que a aprendizagem
nem sempre ocorre facilmente, mesmo na Educação Superior
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em que o público-alvo das instituições são sujeitos adultos.
Entende-se que o ser humano é um ser complexo e nem sempre
se adapta facilmente as regras e normas de uma instituição,
ocasionando, muitas vezes, dificuldades de socialização e
aprendizagem. Estas dificuldades podem ser causadas por
diversos fatores, desde mudanças pessoais até mudanças
sociais, influenciando, também, a qualidade de vida e saúde
dos estudantes universitários.
Entende-se que qualidade de vida vai além de fatores
pertinentes à saúde - como o bem-estar físico, funcional,
emocional e mental; mas compreende, também, distintos
elementos presentes no cotidiano de cada sujeito - como o
trabalho, a família, os amigos (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS,
2012).
Como mencionado, a educação e a saúde são grandes
áreas, distintas uma da outra, mas que são indissociáveis e
complementares quando se pensa a promoção da aprendizagem
e a qualidade de vida dos universitários. Nesse contexto,
evidencia-se a Educação Superior como importante etapa para
o desenvolvimento pessoal dos estudantes, principalmente por
meio das relações interpessoais, dos valores, do aprimoramento
da autonomia e da construção da identidade profissional do
sujeito. Fiorin (2015) destaca, ainda, que este é um ambiente
de estudos e pesquisas, preparação para o mundo do trabalho
e para uma profissão, através de uma formação adequada com
professores especializados.
Entretanto, a Educação Superior não se limita somente
a formar sujeitos especializados em profissões, visando atender
apenas o mercado de trabalho, mas, cada vez mais, atua como
promotora de reflexão que auxilia os estudantes na construção
da própria identidade como sujeito social (SILVA; POLENZ,
2008). Tolfo et al. (2013) salienta que este espaço universitário
proporciona aos estudantes o pensar e repensar conceitos e
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valores, a fim de se recriar e se desenvolver, o que possibilita
ampliar experiências e engrandecer as relações sociais. Pavão,
Fiorin e Siluk (2013, p. 09) defendem ainda que
A universidade, per si é um ambiente rico em diversidade,
característica que torna propício ao desenvolvimento de espaços
de novas aprendizagens e de novos conhecimentos. Mesmo
assim, torna-se necessário arranjar momentos específicos
que possibilitem discutir essas aprendizagens. Aprende-se na
relação com o outro, no perceber potencialidades e atitudes que
vêm ao encontro das carências interpessoais. O conhecimento
produzido a partir destas relações é que torna o mundo e
as pessoas mais humanas e capazes de viver em harmonia.

A fim de promover estas aprendizagens, de refletir e
produzir conhecimentos, a Educação Superior fundamenta-se
em um tripé – ensino, pesquisa e extensão como base de
sua sustentação. Conforme o Projeto Político-Pedagógico da
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, “as atividades de
extensão se articulam com as experiências de pesquisa e ensino.
Em diversos casos, a participação de alunos em atividades de
extensão pode constituir em situação essencial de formação”
(UFSM, 2000, p. 09). A extensão colabora, assim, com a
formação continuada, socialização e vivências dos sujeitos que
dela participam.
Com base nesse contexto, objetiva-se discutir o
desenvolvimento de ações de extensão como dispositivo de
apoio a prevenção e promoção da aprendizagem e saúde na
Educação Superior.

APRENDIZAGEM,
EDUCAÇÃO,
SAÚDE
INCLUSÃO: DISCUSSÕES NECESSÁRIAS

E

As ações apresentadas nesse artigo foram desenvolvidas
no Projeto Processos de Aprendizagem e têm como foco as
discussões e reflexões no que tange à aprendizagem, às suas
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dificuldades, à produção do conhecimento, ao incentivo à
socialização, às questões que perpassam a saúde e qualidade
de vida.
Ao encontro dessa afirmação destaca-se Hickel (2013),
que salienta que a sociedade se modifica cada vez mais,
exigindo o aperfeiçoamento dos sujeitos nela inseridos.
Para isso, uma das formas de aperfeiçoamento, seja para
estudantes, professores ou comunidade em geral, é a contínua
formação, definida por Ferreira (2006) como um mecanismo
de permanente capacitação reflexiva de todos os sujeitos às
múltiplas exigências que o mundo do (não) trabalho coloca.
Nesse sentido, as ações promovidas pela extensão
colaboram para o aprimoramento pessoal e profissional
dos sujeitos que dela participam, uma vez que os eventos
desenvolvidos abordam temas relevantes e distintos para
a produção do conhecimento e formação continuada dos
participantes.
Tendo por base as discussões apresentadas, realizou-se
um recorte temporal do Projeto Processos de Aprendizagem, do
ano de 2012 até o ano de 2015. Os eventos realizados seguem
uma metodologia padrão do Projeto, quanto a sua divulgação
(realizada no Portal da UFSM, Página do Ânima e Página do
setor no Facebook), à inscrição (por formulário online divulgado
junto às demais informações do evento), materiais entregues aos
participantes (ecobags, pasta, folhas, caneta) e à certificação
(realizada e registrada pelo Ânima). Todos os eventos tinham
uma carga horária de três a oito horas, conforme a temática e a
disponibilidade do ministrante.
No período delimitado obteve-se os seguintes dados:
- realização de 55 eventos;
- temas na área da educação e saúde subdivididos em
eixos temáticos, como exemplificado na tabela abaixo:
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Tabela 1 – Eixos temáticos e eventos

Fonte: Própria autora
Os eixos temáticos citados perpassam diferentes linhas
teóricas e direcionamentos, tendo a aprendizagem como
centralidade e, por este motivo, maior número de temas
trabalhados.
O eixo Trabalho e Formação Profissional refletiu sobre
o grande desafio de ingressar no mundo do trabalho. Para os
estudantes universitários, muitas são as inquietações e dúvidas
frente a esta temática. Como se preparar e vencer a concorrência
presente no mundo de trabalho e na área escolhida? Como
aplicar os ensinamentos e as teorias aprendidas e exercer a
profissão que almejava? Como continuar se aperfeiçoando
a fim de se manter no mercado de trabalho e melhorar seu
desempenho profissional?
Pensando nessas necessidades e questionamentos,
principalmente dos estudantes, os eventos organizados
nesse eixo temático estavam centrados nos conhecimentos
sobre o mundo do trabalho atualmente, seus requisitos
e padrões exigidos, processos de seleção e suas etapas
(currículo, entrevista, dinâmicas de grupo, autoconhecimento),
evidenciando a importância de trabalhar as questões emocionais
e de motivação, que influenciam também na saúde dos futuros
profissionais e trabalhadores atuantes.
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Ainda nesse eixo, observou-se que outro fator que
interfere na saúde do estudante é a dificuldade em decidir se
é aquele curso/ profissão que se quer seguir. Muitos desistem,
entram em conflito ou adoecem por não saber como trabalhar
com as adversidades e com suas inquietações e ansiedade.
Estes fatores reforçaram a relevância de se discutir, também, a
escolha profissional, a autonomia, o medo de falar em público, o
trabalho na vida das pessoas e as implicações pessoais e sociais.
No eixo Público da Educação Especial, foram conceituados
os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), as Altas
habilidades/Superdotação e a Surdez. Discutiu-se os conceitos
de cada um dos transtornos ou deficiências, ressaltando
sobre os Transtornos do Espectro do Autismo - seu histórico,
características das pessoas com TEA, principais métodos de
intervenção para as pessoas com TEA, atividades direcionadas
às crianças com esse transtorno.
As Altas habilidades/Superdotação foram trabalhadas
a partir da legislação que ampara o Atendimento Educacional
Especializado, discussão de propostas de enriquecimento
intra e extracurricular, identificação e possibilidade de
trabalho educacional dos estudantes com Altas Habilidades/
Superdotação, análise dos comportamentos desses estudantes,
bem como suas características sociais, educacionais e pessoais.
A surdez foi apresentada através de uma abordagem
didática direcionada aos jogos em Libras (Língua Brasileira
de Sinais). Foi trabalhado o jogo como método de ensino e
aprendizagem, os classificadores, as configurações de mão, os
sinais e o alfabeto datilológico.
A importância de desenvolver essas temáticas vai além
das pessoas que trabalham na área da Educação Especial ou
com pessoas com necessidades educacionais. Esses temas
interessam à comunidade de um modo geral, que se relaciona
cotidianamente com esse público.
No próximo eixo, Aprendizagem: desafios, dificuldades,
potencialização, organização e avaliação, refletiu-se sobre
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os fatores que influenciam a permanência dos estudantes na
Educação Superior, as dificuldades encontradas no decorrer
de sua formação, as estratégias para facilitar o desempenho
acadêmico dos participantes. Além disso, as temáticas
trabalhadas nesse eixo contribuíram muito para a formação
dos estudantes que, futuramente, irão trabalhar em espaços
educacionais e para os profissionais já formados.
Este eixo tratou de obstáculos enfrentados tanto na
formação universitária quanto na Educação Básica e espaços
não-escolares. Entre os principais temas estão: leitura e
produção textual, desafios da vida acadêmica, hábitos de
estudo, dislexia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade), construção de jogos pedagógicos, o uso das
provas Piagetianas, bullying.
As discussões centrais desse eixo versaram sobre: os
processos de leitura e escrita, a prática docente e a dislexia,
estratégias que auxiliam em sala de aula, construção e
organização de rotina de estudos, estratégias e estilos de
aprendizagem, a importância do jogo e do uso de materiais
alternativos para a aprendizagem, critérios diagnósticos para
TDAH e orientações para o trabalho com estes estudantes,
a influência do bullying no desempenho acadêmico. Todas
estas abordagens estão diretamente ligadas aos processos de
ensino e aprendizagem, evidenciando, ainda, que a didática e
as relações interpessoais, muitas vezes, se refletem no baixo
rendimento acadêmico.
Os ministrantes problematizaram as dificuldades
mencionadas pelos participantes, sugeriram ações para
identificá-las e minimizá-las, desenvolveram atividades para
que os participantes pudessem aplicar o que foi trabalhado.
O eixo Inclusão, adaptação e acessibilidade apresenta
discussões atuais acerca da inclusão no âmbito educacional
e o acesso e permanência de todas as pessoas em espaços
acadêmicos. Tem-se percebido um aumento nas construções
e reformas de prédios e espaços públicos que consideram a
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acessibilidade, assim como aumento no número de pessoas com
deficiência na Educação Superior e a consequente exigência de
ações, atitudes e recursos que colaborem para a permanência
destes sujeitos no contexto educacional.
Com base nesse contexto, esse eixo trabalhou as políticas
públicas para as pessoas com deficiência; a acessibilidade
atitudinal, arquitetônica, urbanística e pedagógica; as
adaptações curriculares e flexibilização de atividades e avaliações
para pessoas com deficiência; o ensino e a aprendizagem na
perspectiva da educação inclusiva; as tecnologias assistivas
como ferramentas de aprendizagem; a áudio-descrição; o
reconhecimento ótico de caracteres. Todos esses aspectos
foram apontados como essenciais para a permanência dos
sujeitos que necessitam destas adaptações, interferindo em sua
aprendizagem, locomoção e comunicação.
No último eixo, Prevenção e Cuidados com a Saúde,
destacou-se que a saúde do estudante influencia em seu
desempenho acadêmico, evidenciando que a boa qualidade
de vida favorece a aprendizagem e contribui para que o
sujeito seja mais produtivo. Entretanto, para compreender
os aspectos que favorecem a aprendizagem é necessário,
também, conhecer as doenças e transtornos que dificultam
esse processo e prejudicam os estudos e o trabalho. Foram
abordadas as seguintes temáticas: ergonomia (definições e
cuidados com a saúde física), desenvolvimento de estratégias
de prevenção à saúde física, potencialização das atividades
educativas e o bem-estar dos estudantes, implicações da saúde
na aprendizagem, estratégias para melhorar o aprendizado,
transtornos depressivos, transtorno menstruais, câncer de pele,
enxaqueca e transtornos alimentares. Nesta oportunidade, os
participantes puderam receber informações, sanar dúvidas e
vivenciar diferentes práticas que podem intervir na sua saúde,
ensino e aprendizagem.
Tendo por base os eixos temáticos ora descritos, foi
possível observar grande interesse dos participantes nas
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temáticas desenvolvidas, assim como um aumento significativo
de participantes desde o ano de 2012 até o encerramento
desta proposta em 2015. No ano de 2012 foram realizados
sete eventos, contando com a participação de 142 pessoas. Em
2015, constatando o aumento na procura por ações como esta,
realizou-se 20 eventos com a participação de 437 pessoas. O
gráfico confirma esses dados, comparando o crescente número
de participantes nesse período.

Gráfico 1- Relação ano-participantes.

Fonte: Própria autora
Desta forma, é possível perceber que as ações
desenvolvidas possuem grande relevância para os participantes
e que, no decorrer dos anos, mais sujeitos procuram participar
dos eventos. Pode-se salientar que o conjunto dessas ações
têm contribuído positivamente para a aprendizagem, saúde e
qualidade de vida dos participantes, totalizando 1.055 pessoas
inseridas nessas ações no decorrer desses quatro anos.

CONCLUSÃO
A proposta desenvolvida neste artigo contextualizou a
Educação Superior como um espaço de reflexão, construção
e aprimoramento da aprendizagem, contribuindo com a
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constituição do sujeito em caráter pessoal e profissional e
problematizando como minimizar as dificuldades encontradas
por estes no decorrer de sua formação acadêmica.
Destacou-se as ações de extensão desenvolvidas no
Projeto Processos de Aprendizagem como apoio a prevenção e
promoção da aprendizagem e saúde no contexto universitário,
estimulando a efetiva participação em espaços que consideram
o processo dialógico e problematizador como fonte de produção
do conhecimento, socialização e prevenção de dificuldades e
adversidades que interferem na saúde dos sujeitos.
Por fim, salienta-se a importância dessas ações na
Educação Superior, bem como a participação da comunidade
nesses eventos, a fim de proporcionar reflexões e informações
sobre as diversas temáticas abordadas na área de educação e
saúde, contribuindo para a permanência, qualidade de vida e o
desempenho no meio acadêmico.
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PARÂMETROS
CURRICULARES
NACIONAIS

Angélica Regina
Schmengler

A escola é um espaço promotor de
diferentes saberes, na qual os alunos
fazem trocas significativas para seus
conhecimentos. Apesar da educação não
ser restrita à instituição escolar,
sendo responsabilidade, também, dos
pais o ato de educar para a vida, é
nela que se deposita a confiança da
aprendizagem.
Ainda nos dias atuais, têm pessoas que acreditam que
as crianças vão à escola para aprender a ler, escrever e fazer
cálculos numéricos, sendo essas habilidades suficientes para
interagirem na sociedade. Porém, o papel da escola não se
limita a esses saberes, cabendo aos profissionais da educação
oportunizar outras experiências ao seu alunado.
Os conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática parecem ter valor superior às demais disciplinas,
afinal, a carga horária dessas é consideravelmente maior. Assim,
muitos outros conhecimentos acabam não sendo vistos, devido
ao tempo ou pelo critério de seleção do que se considera mais
significativo para os alunos.
Esse fato pode prejudicar os alunos, pois, ao julgar o
que seja mais importante para o educando, o professor deixa
de trabalhar com assuntos de suma relevância. Muitas vezes,
esses conteúdos, que são desconsiderados, estão presentes nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) -PCNs- como temas
transversais: ética; pluralidade cultural; orientação sexual; saúde
e meio ambiente.
Devido à aproximação com a temática Saúde e Educação,
na disciplina do Mestrado em Educação da Universidade Federal
de Santa Maria, o presente estudo focará nas discussões que
permeiam a Saúde na escola. Ao longo da disciplina, foi discutido
sobre a importância de trabalhar com questões que permeiam
a saúde, dentro das escolas, o que, nem sempre, acontece na
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prática. Analisou-se os possíveis resultados, da abertura para as
discussões de temas como sexualidade, saúde do corpo, saúde
bucal, entre outros, para crianças e adolescentes, no espaço
escolar.
Refletindo sobre a importância de uma aprendizagem
que aborde a saúde, somado à leitura do documento dos PCNs,
que traz a necessidade de se trabalhar com temas transversais
como “Saúde”, procurou-se verificar se as produções
acadêmicas abordam a temática Saúde e Educação nas escolas.
Dessa maneira, esse estudo caracterizou-se como uma pesquisa
qualitativa do tipo bibliográfica, em que foi realizado um
levantamento, no portal Scielo, de artigos que tratassem sobre
o assunto. Para isso, foram utilizados os seguintes descritores:
Educação; Saúde; Parâmetros Curriculares Nacionais; Temas
Transversais; Escola. Considera-se importante salientar que a
procura foi realizada no período de maio a junho do presente
ano, o que permite que outros artigos possam ter sido
publicados após a pesquisa.
Logo, esse trabalho partiu, além da aproximação com a
temática, de um interesse pessoal, pois, percebeu-se que, apesar
de estar nos PCNs que os professores precisam trabalhar com
assuntos que envolvem a Saúde, as lembranças da educação
básica, assim como os relatos na academia, denunciam que
muitas escolas não oportunizam esses saberes para seus alunos.
Logo, acredita-se que esse estudo assume sua relevância, no
momento que aborda a temática Saúde e Educação, pois todo
educando deveria aprender sobre os cuidados do corpo, como
forma de prevenção a doenças diversas e promoção da saúde.
Afinal, o corpo saudável é fundamental para desenvolver as
atividades diárias, bem como, se estar preparado para a correria
do cotidiano.
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OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
E A SAÚDE E EDUCAÇÃO
As transformações na sociedade exigem pessoas
preparadas para atuar seja no campo do trabalho, ou em
qualquer outra esfera. O capitalismo e o mercado da livre
concorrência provocam um consumo desfreado, sendo de
suma importância que o homem seja capaz de analisar o que é
saudável e de que forma precisa cuidar de seu corpo. Apesar dos
ensinamentos sobre saúde e os cuidados com o corpo iniciarem
na família, é na escola que as crianças, adolescentes e jovens
irão aprender esses conceitos, conforme traz o documento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais:
No contexto atual, a inserção no mundo do trabalho e do
consumo, o cuidado com o próprio corpo e com a saúde,
passando pela educação sexual, e a preservação do meio
ambiente são temas que ganham um novo estatuto, num
universo em que os referenciais tradicionais, a partir dos
quais eram vistos como questões locais ou individuais, já não
dão conta da dimensão nacional e até mesmo internacional
que tais temas assumem, justificando, portanto, sua
consideração. Nesse sentido, é papel preponderante da
escola propiciar o domínio dos recursos capazes de levar à
discussão dessas formas e sua utilização crítica na perspectiva
da participação social e política. (BRASIL, 1997, p. 27).

Esse documento expõe a importância dos conteúdos
das diferentes disciplinas, mas aborda, também, que os
educandos precisam desenvolver sua autonomia e, para isso,
traz a aprendizagem do cuidado da própria saúde e das outras
pessoas, como sendo fundamental nas escolas. Dessa forma,
o documento apresenta o objetivo de “conhecer e cuidar do
próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como
um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com
responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva”
(BRASIL, 1997, p. 69).
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No documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais –
Saúde aparece as formas em que são promovidas a saúde para
os seres humanos, sendo que a educação se faz presente como
uma das ferramentas:
A promoção da saúde ocorre, portanto, quando são asseguradas
as condições para a vida digna dos cidadãos, e, especificamente,
por meio da educação, da adoção de estilos de vida saudáveis,
do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais, da
produção de um ambiente saudável, da eficácia da sociedade
na garantia de implantação de políticas públicas voltadas para a
qualidade da vida e dos serviços de saúde. (BRASIL, 1997, p.255).

A educação é considerada como processo indispensável
na formação do homem, afinal, é por meio dela que as pessoas
aprendem conceitos diversos. Assim, no documento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais – Saúde, em vários momentos,
a educação é citada como instrumento de conscientização
para os indivíduos, corroborando para a promoção de saúde
e qualidade de vida. Dessa forma, o documento diz que
“neste cenário, a educação para a Saúde pode cumprir papel
destacado: favorece o processo de conscientização quanto ao
direito à saúde e instrumentaliza para a intervenção individual
e coletiva sobre os condicionantes do processo saúde/doença”
(BRASIL, 1997, p.255).
A saúde é um dos bens mais preciosos do ser humano,
afinal, para estudar, trabalhar, vivenciar momentos de lazer
almeja-se um corpo saudável, sem restrições e que não
impossibilite a pessoa de realizar alguma tarefa. Muitas são as
doenças existentes na sociedade, oriundas de fatores diversos,
os quais podem ser prevenidos em alguns casos. Logo, é
importante aprender as formas de prevenir tais doenças, o que
pode ser ensinado na escola.
A promoção da saúde vale-se de vários modos de intervenção.
Dentre os métodos, a Educação em Saúde caracteriza-se como a
principal forma de prevenção capaz de promover mudanças no
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comportamento, procurando modificar favoravelmente hábitos
e atitudes que influenciam no seu bem-estar e no processo
saúde-doença nos indivíduos. (PEREIRA, et al. 2009, p.17)

Além dos Parâmetros Curriculares Nacionais, outros
textos trazem o papel e a importância dos professores na
aprendizagem da educação em saúde. Não se deseja afirmar
que o professor deve saber tudo sobre os conceitos de saúde,
mas sim, que esse pode facilitar as discussões sobre a temática
dentro da sala de aula, levando os alunos a se questionarem e
aprender sobre os principais cuidados com o seu corpo.
Entende-se que a escola é um lugar propício para promover a
saúde do escolar e da comunidade educativa. O Ministério da
saúde entende que o período escolar é fundamental para trabalhar
a saúde na perspectiva de sua promoção, desencadeando
ações à prevenção de doenças e ao fortalecimento
dos fatores de proteção. (PEREIRA, et al. 2009, p.27)

Logo, ao verificar o que nos trazem os documentos e
os referenciais, é inquestionável o valor que a escola assume
quando possibilita a aprendizagem acerca da Saúde. Os PCNs
deixam marcada a necessidade de se trabalhar com o tema
transversal - Saúde, nas instituições de ensino, possibilitando
um espaço de trocas e de promoção da saúde.

AS PRODUÇÕES DO PORTAL SCIELO ACERCA
DA TEMÁTICA SAÚDE E EDUCAÇÃO
A busca no portal do Scielo objetivou encontrar periódicos
que estivessem associados à efetivação de práticas pedagógicas
correspondentes aos parâmetros nacionais da educação, que
trazem a Saúde como um tema transversal. Dessa maneira,
pesquisou-se em cinco periódicos: Educar em Revista; Educação
& Realidade; Educação & Sociedade; Educação e Pesquisa;
Educação em Revista.
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Alguns critérios foram adotados para a escolha dos
artigos dos periódicos, sendo que o primeiro correspondia ao
título dos trabalhos, em que aqueles que contivessem um ou
mais dos descritores adotados, ou então, palavras relacionadas
à temática da saúde na educação, seriam considerados. O
segundo critério estava relacionado aos resumos dos artigos,
que precisavam ter, em seu conteúdo, questões que permeavam
a educação e a saúde nas escolas, bem como os parâmetros
curriculares nacionais ou os temas transversais. Em relação ao
terceiro critério, os artigos deveriam ser oriundos de pesquisas
realizadas no Brasil.
No primeiro momento, procurou-se pelos três
descritores: “Educação”, “Saúde”, “Parâmetros Curriculares
Nacionais”, sendo que, para os cinco periódicos, o resultado foi
nenhum artigo encontrado. Após, foram utilizados apenas os
descritores: “educação” e “saúde”.
Na revista Educação & Realidade apareceram três
trabalhos, porém, destes, um atendia aos critérios adotados para
escolha dos artigos. Esse trabalho tem como título Biopolítica
e educação: relações a partir das discursividades sobre saúde
na escola (BARROS, 2013), e traz uma pesquisa de mestrado
sobre as relações entre biopolítica e educação com base nas
práticas e discursos sobre saúde que se efetivam nas escolas. A
pesquisa foi realizada numa instituição de ensino da cidade de
Fortaleza, em que foi constituído um grupo de discussão sobre
saúde com dez alunos e um professor. Esses demonstraram que
assuntos relacionados à saúde, muitas vezes, são permeados
por questões moralizadoras.
Em relação ao periódico Educar em Revista, e aos
mesmos descritores, apareceram trinta e seis trabalhos. Destes,
dezesseis artigos traziam, de alguma forma, a temática da
saúde e educação. Porém, alguns apontavam questões que
não estavam diretamente associados ao foco desse estudo,
como: a importância da educação ambiental para uma vida de
qualidade; as reformulações das políticas de saúde associadas
ao Ministério da Educação; a educação do corpo na perspectiva
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da ginástica como preservação da saúde; a educação sanitária
como prevenção de epidemias e o papel dos enfermeiros na
promoção e prevenção da saúde. Devido ao terceiro critério para
a escolha dos artigos, dois trabalhos não foram considerados,
pois se tratavam de estudos realizados na Argentina e Espanha.
Assim, apenas sete trabalhos foram destacados, pois suas
discussões se aproximavam da abordagem desse estudo.
Nesse periódico, destaca-se o artigo Escolarização da
sexualidade no estado de Goiás: o que mostram as dissertações
e teses (NICOLINO; PARAÍSO, 2014), que teve o intuito de
mostrar o que as produções de dissertações e teses levantam
sobre a escolarização da sexualidade, apenas em Goias. A
pesquisa objetivou mostrar quais são os saberes ensinados nas
escolas sobre a sexualidade, bem como o que as produções
dizem a respeito da maneira como a temática é abordada nas
escolas. Assim, o estudo apontou que o assunto falta formação
docente e, também, políticas educacionais para promover uma
aprendizagem, sobre sexualidade, de qualidade. O estudo
denuncia a falta de investimentos, seja em relação ao material
didático e as práticas pedagógicas, na escolarização sobre
sexualidade dentro das escolas.
O texto Para livrar o campo do amarelão, da maleita, do
alcoolismo e do ofidismo. A educação rural em Pernambuco
nos anos 1930 a 1950 (TAVARES, 2014) traz as relações entre
educação e saúde numa escola rural de Pernambuco, entre 1930
a 1950, em que as práticas objetivavam a educação moral e
higiênica a fim de livrar o homem rural das doenças do campo.
O estudo sobre o Serviço Especial de Saúde Pública e
suas implicações para a educação foi apresentado em O serviço
especial de saúde pública e suas ações de educação sanitária nas
escolas primárias (1942-1960) (RENOVATO; BAGNATO, 2010). O
texto abordou a educação sanitária e as práticas educativas,
relacionadas com as ações do SESP, nas escolas primárias.
A produção de Quirino e Rocha (2012), Sexualidade
e educação sexual na percepção docente, teve o objetivo de
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verificar as percepções de professores, acerca da sexualidade e
educação sexual, de uma escola de Juazeiro do Norte no Ceará.
A escrita mostrou que há uma fragilidade na prática pedagógica
e que os profissionais da educação precisam renovar a maneira
de perceber a educação sexual, a qual ainda é vista pelo modelo
biomédico/científico, bem como atualizar a ação docente.
Em relação ao trabalho Análise do conhecimento de
professores de Educação Infantil sobre saúde bucal (ARCIERI;
ROVIDA; LIMA; GARBIN; GARBIN, 2013), os autores analisaram
os conhecimentos de profissionais da educação, sobre a saúde
bucal, que atuam com a educação infantil de escolas estaduais
e municipais. Os resultados mostraram que os professores
apresentam pouco conhecimento sobre os cuidados para uma
boa saúde bucal, sendo que precisam entrar em contato com
maiores informações sobre o assunto.
No artigo A higienização dos costumes: educação escolar
e saúde no projeto do Instituto de Hygiene de São Paulo (CINTRA,
2005) está exposto a análise de uma tese de doutorado que
aborda as ações de agentes de saúde e a criação de instituições
que objetivavam difundir questões de higiene, no século XX,
em São Paulo. O autor apresenta o estudo da tese, fazendo
uma breve contextualização dos seus capítulos, destacando as
ações do instituto de Hygiene, através da educação sanitária. O
estudo mostrou que a educação escolar foi muito importante
para melhorar a higienização das pessoas mais pobres de São
Paulo.
Bertucci (2014) escreve, em sua produção A saúde entre
a lei e o costume na escola primária paranaense, final dos anos
1910, sobre a transferência de uma escola primária paranaense
de uma localidade para outra, devido às questões de higiene
e saúde. A produção aborda a importância de ser trabalhado
com a promoção da saúde, com as crianças. Assim, o texto
aborda, também, as propostas, relacionadas com a saúde, para
a escola primária paranaense, como de cunho positivo para os
educandos.
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Ainda, utilizando-se os descritores “Educação” e “Saúde”,
na revista Educação & Sociedade, apareceram dezenove
trabalhos, porém três trabalhos atenderam aos critérios de
escolha dos artigos. É importante salientar que, apesar das
produções abordarem saúde e educação, essas não se remetem
a práticas docentes acerca de atividades pedagógicas, voltadas
para questões de saúde, com os alunos.
A escrita de Souza e Leite (2011), Condições de trabalho
e suas repercussões na saúde dos professores da educação
básica no Brasil, teve o interesse de analisar dissertações e teses,
publicadas entre 1997 e 2206, que falassem sobre as condições
de trabalho e os reflexos para a saúde dos profissionais da
educação. O trabalho apontou que os professores que atuam
com prazer, são os que menos são acometidos por doenças,
porém, os que apresentam maior tempo de magistério
apresentam maior disponibilidade para o sofrimento e o
estresse. Outros apontamentos foram percebidos, sendo que o
autor concluiu que as produções sobre as condições de trabalho
e a saúde dos professores, são cada vez mais, significativas.
O artigo Manoel Bonfim: relações entre projetos
nacionais de educação e saúde (GOIS JUNIOR, 2014) apresenta
uma descrição sobre a relação entre os pensamentos voltados
para a educação, de Manoel Bonfim, com os ideais higienistas.
O autor identificou que as ideias de Bonfim, sobre a importância
do papel do Estado na instrução da população para questões
de saúde e educação, influenciaram as ações dos higienistas.
Quanto ao texto Gestão do trabalho, educação e saúde:
análise de uma experiência de mudança em escola pública
(SOUZA; BRITO, 2013), esse aborda as mudanças de uma escola,
promovidas por uma equipe de gestão, em relação ao trabalho
e à saúde. O estudo apontou para um trabalho permeado
de dificuldades, porém quando promovidas as mudanças
no trabalho da gestão, resultados positivos, a respeito da
valorização da saúde, foram encontrados.
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Ao buscarem-se, na página da Educação em Revista, pelos
descritores: “Educação”, “Saúde” e “Parâmetros Curriculares
Nacionais” apareceu uma quantidade de dezesseis trabalhos,
mas apenas cinco foram considerados. Ressalta-se que, apesar
do trabalho A infância nos almanaques: nacionalismo, saúde e
educação (Brasil 1920-1940) ter no seu título os termos saúde
e educação, esse não foi analisado, pois não estava de acordo
com a temática dessa pesquisa, afinal aborda, apenas, a análise
de almanaques infantis.
Assim, aponta-se que Meyer, Klein, Andrade (2007)
escreveram, em Sexualidade, prazeres e vulnerabilidade:
implicações educativas, sobre os desafios dos profissionais
da educação que trabalham com questões como gênero
e sexualidade, em sala de aula, em relação às questões de
vulnerabilidade.
Laroque e Silva (2013), através da escrita de Ambiente
e cultura Kaingang: saúde e educação na pauta das lutas e
conquistas dos Kaingang de uma terra indígena, tiveram o
desejo de compreender como o grupo Kaingang se relaciona
com as questões de saúde e educação. A produção apontou
que os indígenas valorizam a educação como instrumento
de preservação da cultura. Porém, em relação às questões de
saúde, como saneamento, há a necessidade de melhoras.
O artigo Mudanças necessárias no trabalho em escolas:
a visão dos profissionais da educação e o enfoque da saúde do
trabalhador (SOUZA, 2014) sinaliza para o desejo dos professores,
de uma escola pública do Rio de Janeiro, por mudanças no seu
local de trabalho, como fator de suma importância para os
cuidados de sua saúde. Assim, para os educadores as condições
de trabalho e a atuação de uma gestão participativa contribuem
para a promoção da saúde dentro das instituições de ensino.
Analisando o trabalho Educar e cuidar do corpo:
biopolítica no atendimento à pequena infância (RICHTER;
VAZ, 2010) percebeu-se que as autoras abordaram o trabalho
desenvolvimento nas instituições de educação infantil e que
este está voltado, não apenas para a educação da criança,
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mas para os cuidados do corpo, incluindo questões de higiene
e saúde. Assim, elas apontaram para a rotina higiênica dessas
instituições, que de certa forma, contribui para a saúde e a
qualidade de vida das crianças.
As palavras dos autores de Análise da produção científica
sobre doenças sexualmente transmissíveis e sua relação com
a saúde escolar no Brasil (AZEVEDO; REIS; SANTOS; DUARTE;
BOERY, 2014) mostraram o interesse em descobrir o que a
literatura científica transmite, sobre as doenças sexualmente
transmissíveis, aos alunos oriundos da educação básica. Eles
perceberam que o tema é abordado nas escolas, porém os
jovens, ainda, não tem o conhecimento necessário sobre
como são transmitidas e de que forma se dá a contaminação
dessas doenças. Dessa forma, os autores apontaram que os
profissionais da educação precisam se qualificar para promover
os aprendizados acerca da saúde e educação, principalmente
em relação às doenças sexualmente transmissíveis.
O resultado da pesquisa, no periódico Educação
e Pesquisa, apontou dez trabalhos, sendo descritos dois
trabalhos. Ambos os trabalhos abordavam a condição do
trabalho docente e as relações para a saúde dos professores.
No primeiro, intitulado O professor, as condições de trabalho e
os efeitos sobre sua saúde (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO,
2005), discute-se as relações entre as condições de trabalho do
professor e o adoecimento físico e mental desses profissionais.
As autoras expõe a situação de afastamento dos educadores
devido às questões de saúde, relacionado com a sobrecarga
de tarefas do seu trabalho. O segundo artigo, denominado As
macropolíticas educacionais e a micropolítica de gestão escolar:
repercussões na saúde dos trabalhadores (SOUZA; ROZEMBERG,
2013) comenta as políticas de gestão de trabalho e os seus
reflexos na saúde dos docentes. Nesse último, verificou que
as macropolíticas de educação afetam de maneira positiva ou
negativa, conforme sua exposição, na saúde dos trabalhadores
que atuam nas escolas. O mesmo também denuncia que as
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causas de afastamentos dos professores, muitas vezes, são
oriundas do adoecimento, principalmente devido às condições
apresentadas em seu trabalho.

A TROCA DE DESCRITORES: NA BUSCA POR
MAIS PRODUÇÕES
A pesquisa com os descritores supracitados demonstrou
a existência de poucas produções sobre a temática. Assim,
na tentativa de encontrar um número maior de trabalhos,
trocou-se o descritor “Parâmetros Curriculares Nacionais” para
“Temas Transversais”, pois no documento dos PCNs, a temática
da Saúde aparece como um tema transversal.
Dessa maneira, foi utilizada a combinação dos seguintes
descritores: “Educação”; “Saúde”; “Temas transversais”. Os
resultados, no entanto, não atenderam às expectativas, pois
nenhum trabalho foi encontrado, sendo que a busca foi
realizada nos periódicos: Educação & Realidade, Educar em
Revista, Educação & Sociedade, Educação & Pesquisa, Educação
em Revista.
No segundo momento, foi retirado o descritor
“Educação”, deixando apenas “Saúde” e “Temas transversais”
e, nos cinco periódicos, o resultado foi o mesmo, sendo que
nenhum artigo foi encontrado. Após, substituiu-se a palavra
“Saúde” por “Educação”, formando a combinação dos
descritores “Educação” e “Temas transversais”. O resultado,
novamente, não foi satisfatório, pois nenhum trabalho foi
encontrado em todos os periódicos pesquisados.
A insatisfação com o número de produções encontradas
e a credibilidade na possibilidade de serem encontrados outros
materiais que abordassem o assunto, levaram a uma nova
pesquisa, ainda no portal Scielo, com os termos já citados
“Educação” e “Saúde”, porém com o acréscimo do descritor
“Escola”.
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Nessa nova pesquisa, quando utilizado, os termos
“educação”, “saúde” e “escola”, no periódico Educar em
Revista, apareceu um total de quinze trabalhos, no entanto,
eram repetidos, ou seja, haviam aparecido na busca dos
descritores anteriores. No momento que se buscou por apenas
dois descritores, sendo “saúde” e “escola”, foram mostrados
dezessete trabalhos, mas, também, eram os mesmos das outras
buscas.
Em relação à revista Educação & Realidade, com os
termos “educação”, “saúde” e “escola”, havia um trabalho. O
mesmo resultado foi percebido quando retirado o descritor
“educação”. Esse trabalho de autoria de Barros (2013), foi
descrito acima.
A busca na revista Educação & sociedade, com os três
descritores, mostrou um total de sete trabalhos. Porém, quando
se deixou as palavras “saúde” e “escola”, o número aumentou
para oito artigos, mas estes estavam repetidos ou não atendiam
aos critérios de escolha das produções.
A página de Educação e Pesquisa mostrou um número de
quatro trabalhos, tanto na busca pelos três descritores quanto
na retirada da palavra “educação”. De maneira que, nenhum
trabalho atendeu aos critérios iniciais da pesquisa, com exceção
de um trabalho, de Souza e Rozemberg (2013) que já havia
aparecido e analisado com outros descritores.
O último periódico, Educação em revista, apresentou
cinco trabalhos quando se procurou pelas três palavras
“educação”, “saúde” e “escola”, sendo que dois trabalhos
foram apontados como correspondentes ao foco desse estudo,
mas, novamente, haviam aparecido em buscas já apresentadas.
Ao retirar o termo “educação”, foram encontrados seis artigos,
de forma que dois trabalhos significativos repetiram-se com os
da pesquisa anterior, destacando-se apenas o artigo Produção
de subjetividade e de saúde no trabalho docente: o grupo
como estratégia de reflexão da prática do professor (JOTZ;
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SEMINOTTI; FRITSCH, 2015). Nesse, os autores apresentam a
relevância da reflexão da prática docente no grupo como forma
de subjetividade e promoção de saúde.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS
NOS PERIÓDICOS
A escolha pelos descritores: Saúde; Educação; Parâmetros
Curriculares Nacionais; Temas Transversais; Escola foi oriunda do
interesse em encontrar artigos de periódicos, que abordassem a
aprendizagem da saúde e educação dentro das escolas. Afinal,
conforme está presente nos PCNs, esta temática deve ser
trabalhada, considerando-se como tema transversal.
Através das buscas nos periódicos, combinando os
diferentes descritores e seguindo os critérios para escolha
dos trabalhos, foram encontradas dezenove produções que
abordavam, de alguma forma, a saúde e educação nas escolas.
Dessas escritas, a maioria abordou as condições de trabalho
dos docentes, dentro das escolas, e as consequências para a
saúde dos mesmos. Ainda, foi apontado, pelos autores, a
importância de uma gestão, flexível e participativa para a saúde
dos profissionais da educação.
Vários trabalhos apontaram para a maneira como as
questões que envolvem a saúde, como sexualidade, doenças
sexualmente transmissíveis, entre outros, são permeadas de
pensamentos equivocados, refletindo numa prática deficitária,
em relação aos saberes sobre saúde e educação. Em relação
às produções que abordaram questões sobre sexualidade nas
escolas, foi apontada a urgência de formação dos docentes
para trabalharem com o assunto, em sala de aula, a falta de
conhecimento dos jovens sobre as doenças sexualmente
transmissíveis e a necessidade de investimentos de materiais
pedagógicos e na prática dos professores para que a temática
seja abordada com qualidade. Dessa forma, os trabalhos
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demonstram que, apesar de ser abordada a sexualidade
dentro da sala de aula, muito precisa ser feito para que essa
aprendizagem seja satisfatória.
Outros textos tentaram relacionar a importância de
saberes sobre saúde, nas escolas, como fator de prevenção das
doenças e promoção de qualidade de vida. Somado a esses
saberes, a educação sanitária foi apontada por mais de um
trabalho, validando a necessidade de trabalhar essa temática
com os alunos.
Apesar de grande parte dos trabalhos finalizarem com o
desejo de melhora na qualificação dos professores e na maneira
como a saúde é abordada com os educandos, alguns artigos
afirmaram que as aprendizagens sobre saúde e educação,
transformam as ações das pessoas. Assim, alguns autores
depositam sua confiança nos saberes repassados nas escolas
sobre o tema transversal Saúde, deixando a certeza de que é de
suma importância que o assunto seja trabalho em sala de aula.
Depois de realizadas as pesquisas, chamou atenção
o fato de não serem encontrados trabalhos, em nenhum dos
periódicos, quando procurado pelos descritores “Parâmetros
Curriculares Nacionais” e “Temas transversais”, levando-se
a algumas reflexões. Nesse momento, destaca-se que foi
perceptível que, apesar de a temática da Saúde aparecer nos
PCNs como tema transversal, no cotidiano escolar, não se
efetiva, com êxito, o que é expresso no documento.

CONCLUSÃO
Após a leitura de autores que abordam a temática
Saúde e Educação, foi possível refletir sobre a importância de
uma prática voltada para os saberes da saúde e de assuntos
relacionados com os cuidados do corpo. Ainda, tal relevância foi
perceptível no estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os
quais trazem a Saúde como um tema transversal, que precisa
ser trabalhado nas escolas de diferentes maneiras.
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A busca no portal Scielo de produções, que ocorreu
nos meses de maio a junho do presente ano, em cinco
diferentes periódicos, visou verificar se, na prática, há uma
preocupação com a abordagem, bem como a prática docente
voltada para questões de Saúde, dentro das escolas. Porém,
o número de produções encontrado demonstrou que, apesar
de existirem trabalhos sobre a temática, falta o incentivo para
o desenvolvimento de pesquisas sobre os saberes de Saúde e
Educação nas escolas.
Ainda, mesmo estando presente nos PCNs, como um
tema transversal a ser trabalhado em sala de aula, a Saúde
e suas implicações são pouco trabalhadas nas escolas, por
diferentes razões, como: descaso de políticas educacionais;
falta de conhecimento dos profissionais da educação; mitos
que permeiam o assunto.
Logo, com exceção de algumas ações que são
satisfatórias, em relação à aprendizagem voltada para a Saúde
e Educação, muito se precisa pensar sobre a efetivação do que
está exposto nos PCNs acerca da importância de trabalhar com
a temática da Saúde com os educandos. Dessa forma, a escola
precisa adequar-se, desde a formação dos profissionais que
nela atuam, até a maneira de perceber as diferentes temáticas
que permeiam a Saúde, possibilitando, assim, que se efetive o
que está exposto nos documentos dos PCNs.
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PROMOÇÃO
DA
SAÚDE NA
ESCOLA POR
meio DA
educação FÍSICA
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Amanda do Prado
Ferreira Cezar
Gisiele Michele
Welker

A atividade física na escola contribui
para um processo de mudanças e
ampliação de possibilidades visto que a
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986)
define que "saúde é o completo bem-estar
físico, mental e social e não apenas
a ausência de doença". A complexidade
desse tema exige uma reflexão mais
profunda sobre a necessidade de criar
ações interdisciplinares no sentido de
promover a qualidade de vida.
O Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) define
Educação Física Escolar como uma disciplina que introduz e
integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando
o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la,
capacitando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças,
as lutas e as ginásticas em benefício do exercício crítico da
cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Portanto, a
educação física, integrada à proposta pedagógica escolar,
torna-se uma excelente ferramenta para a promoção da saúde.
A Educação Física escolar é predominada pelos esportes,
futebol, handebol, basquete e vôlei que permeia as aulas,
ocorrendo assim uma dissociação entre a saúde e o esporte. O
Currículo da Educação Física não está restrito a esses esportes, é
necessário tratar da cultura relacionada aos aspectos corporais,
que se expressa de diversas formas, dentre as quais os jogos, a
ginástica, as danças e atividades rítmicas, as lutas e os esportes.
Devido, ao modo de viver contemporâneo, há uma enorme
preocupação com a saúde e qualidade de vida, no entanto, os
educadores físicos devem relacionar os cinco grandes eixos de
conteúdo (jogo, esporte, ginástica, luta, atividade rítmica) com
os temas atuais e relevantes na sociedade, entre eles: o corpo,
saúde e beleza: as doenças relacionadas ao sedentarismo
(hipertensão, diabetes, obesidade) e, de outro lado, o insistente
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chamamento para determinados padrões de beleza corporal, em
associação com produtos e práticas alimentares e de exercício
físico fazem com que os jovens se isentam dos cuidados com o
corpo e a saúde.
Portanto, espera-se que a Educação Física possa
assumir na escola um importante papel na ação educativa,
influindo decisivamente na vida dos alunos a fim de mostrar a
possibilidade de promover a saúde. O método escolhido para a
realização dessa pesquisa foi bibliográfico baseado nas ideias
de Marconi e Lakatos (1992), a partir de literaturas relativas ao
assunto em estudo.

MÉTODO
A metodologia do presente trabalho consistiu, em uma
revisão bibliográfica referente ao tema proposto. Desta maneira,
o trabalho foi desenvolvido conforme um levantamento sobre
o que há disponível na literatura referente à promoção da
saúde na escola. O presente estudo bibliográfico se inscreve
de acordo Marconi e Lakatos (1992). Os dados foram analisados
qualitativamente interpretando as ideias dos autores citados.
Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa
bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já
publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e
imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador
entre em contato direto com todo o material escrito sobre um
determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas
pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode
ser considerada como os primeiros passam de toda a pesquisa
científica.

A EDUCAÇÃO
A educação do ser humano se desenvolve em situações
vivenciadas pelos sujeitos ao longo de sua trajetória vital em
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um contexto político econômico, social e histórico de forma
dinâmica e consonante. O processo segue de modo espontâneo
e intencional, esse último é o caso da formação escolar. Seguro
dizer que quem ensina uma criança a caminhar ou a identificar
o significado dos sons ou a pronunciar as primeiras palavras
está educando. Toda a ação dos sujeitos no mundo implica em
um processo educacional e político.
Entendemos que a escolaridade de todos os alunos
compete às escolas regulares. Para tanto, é fundamental o apoio
e incentivo para a formação de pessoal qualificado, sobretudo
professores, disponibilizando recursos que serão adotados,
individualmente, caso a caso.
A escola regular, enquanto ambiente plural e segundo
a Constituição Federal, deve representar a sociedade como
ela é. Nessa perspectiva, deve reconhecer que cada indivíduo
tem necessidades particulares. Mesmo que a escola seja
eminentemente o lugar do coletivo, é fundamental que haja
uma reflexão no sentido de pensarmos a educação a partir das
necessidades de cada um, ou seja de pensarmos e agirmos sob
a ótica da inclusão.
Dessa forma, os espaços devem ser pensados de modo a
garantir o direito de locomoção, de comunicação e, sobretudo,
o direito à educação de qualidade.
O grande desafio é tornar tanto a sociedade quanto
a escola um lugar plural, onde as diferenças convivam e as
metodologias sejam pensadas de forma ampliada, abarcando e
adequando-se às especificidades dos sujeitos.
Nesse sentido, a educação deve então ser pensada a partir
de um campo ampliado de ensino, no qual a convivência com
as diferenças seja parte integrante e fundamental no processo
de humanização. Desse modo, é na convivência diária entre
professores e alunos e nas construções e experiências possíveis
em um ambiente escolar não restritivo que os educandos são
orientados a uma postura dinâmica, respeitosa, criativa e crítica,
fundamental para a produção do conhecimento.
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A educação para a saúde é um assunto de suma
importância, pois tem como meta a capacitação das pessoas
para uma prática de autocuidado a vida, favorecendo a
construção do conhecimento por meio da discussão de ações
pedagógicas para a formação do profissional de educação
derivadas das práticas de ensino e aprendizagem.
O conhecimento do que é educação e de como ela se
expressa, é fundamental para o processo de educação em
saúde, nesse processo estão presentes as formas de ensinar e
aprender que se constituem como processo efetivo de troca de
quem ensina e de quem aprende (PEREIRA et al., 2009).

A EDUCAÇÃO DO FÍSICO OU A EDUCAÇÃO
POR MEIO DO FÍSICO?
Ao discorrer sobre o tema Educação Física, reportamo-nos
a um vasto campo de ações. Basicamente seu interesse é o
movimento humano. A Educação Física se preocupa com a
relação do físico e o mental, social e o emocional uma vez que
eles vão desenvolvendo-se.
Para Barbanti (2003), a Educação Física possui um
campo único de atuação, pois exclusivamente importa-se com
a relação entre o desenvolvimento físico e o crescimento e
desenvolvimento humano, visto que nenhuma outra área lida
com o desenvolvimento total do homem, com exceção da
Educação no seu senso mais geral possível.
Ainda, de acordo com Barbanti (2003)
A Educação Física é determinada culturalmente pelo o que o
homem pensa do seu corpo, como ele pensa de si mesmo em
relação ao seu corpo, e como ele pensa que seu corpo deve
ser treinado, exercitado, disciplinado, desenvolvido, educado.
Isto é verdade tanto em sociedades onde existe a crença
que o “eu” e o corpo são separados como naqueles onde
há a aceitação científica de que o homem é um organismo
unificado que move, pensa, sente e se expressa. (p.1).
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O termo Educação Física refere-se à ideia de educar o
físico. Mas o que isso significa? fortalecer a musculatura? praticar
esportes? adquirir postura? A Educação Física originou-se como
uma disciplina cujo propósito era disciplinar os indivíduos a partir
dos seus corpos. Ou seja: a Educação Física está historicamente
vinculada a um método de dominação do indivíduo.
Conforme Medina (2010), a Educação Física não se
preocupa apenas com o corpo, mas antes de tudo com a mente.
A conotação atual do conceito de Educação Física é a de que esta
é uma área que trabalha não apenas o corpo em movimento,
mas que trabalha a partir do corpo em movimento. Contudo, o
objetivo dessa disciplina não é fazer com que as pessoas saibam
jogar basquete, mas sim que elas consigam vivenciar essa
prática, compreender sua origem, estruturar reflexões sobre o
comércio envolvido nos materiais esportivos, sobre a compra e
venda de atletas, dentre outras coisas. Segundo Medina (2010)
a Educação Física trabalha corpo e mente.
Willians 1964 apud Barbanti (2003) sugere que a
Educação Física mesmo trabalhando com atividades físicas para
educar pessoas, interessava-se por resultados educacionais que
não eram somente físicos. Para ele a Educação Física deveria
influenciar em todas as áreas do desenvolvimento educacional,
inclusive o crescimento mental e social das pessoas:
Quando a mente e o corpo eram consideradas duas
entidades separadas, a educação física era obviamente uma
educação do físico com o novo entendimento da natureza
do organismo humano, na qual a totalidade do indivíduo é
o fato proeminente, a educação física tornou-se educação
ATRAVÉS do físico. Com essa visão operativa a educação física
tem interesse por respostas emocionais, relacionamentos
pessoais, comportamento grupal, aprendizagem mental
e outras consequenciais intelectuais, sociais, emocionais
e estéticas. (WILLIAMS 1964 apud BARBANTI 2003, p.2).

Devido às mudanças sofridas pela Educação Física
desde a década de 80, transpondo-se para ambientes não
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formais ampliando seus programas para pessoas de todas as
idades, uma nova definição de Educação Física fez necessário.
A Educação Física é definida por Barbanti (2003) como um
processo educacional que utiliza o movimento como um meio
de ajudar as pessoas a adquirir habilidades, condicionamento
e atitudes que contribuem para seu ótimo desenvolvimento e
bem-estar, portanto, a Educação Física procura desenvolver o
bem-estar geral de cada pelo uso de movimentos.

EDUCAÇÃO
FÍSICA:
DISCIPLINA
COMPLEMENTAR OU OBRIGATÓRIA?
Em geral, a Educação Física na escola é vista como uma
disciplina complementar, como se ela fosse menos importante
do que Matemática, História ou Língua Portuguesa. É preciso
compreender que a Educação Física é uma disciplina obrigatória
do currículo escolar e que apresenta características próprias,
como veremos a seguir segundo Rondinelli (2012):
O termo Educação Física pressupõe a ideia de controle
do corpo ou, ainda, de controle do físico. Educar, desde o
século XVII, é uma ação que está intimamente relacionada
à disciplina corporal: a separação proposta por Descartes,
entre corpo e mente, torna-se base de todo o processo
educacional ocidental. Fato bastante visível nas salas de aula:
o corpo fica sentado e parado, sem “atrapalhar” o exercício
de raciocínio e de aprendizado feito pela mente. (p.01).

A Educação Física, quando inserida no currículo escolar,
geralmente é um momento de prática da ginástica, com a
finalidade de deixar o corpo saudável. Após algumas reformas
na própria ideia, ela se tornou uma disciplina complexa que deve,
ao mesmo tempo, trabalhar as suas próprias especificidades e
se inter-relacionar com os outros componentes curriculares.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
documento oficial do Ministério da Educação, na escola ela

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

179

deve ser constituída de três blocos: jogos, ginásticas, esportes e
lutas; atividades rítmicas e expressivas e Conhecimentos sobre
o corpo.
Conforme Rondinelli (2012) essas três partes são
relacionadas entre si e podem ou não ser trabalhadas em uma
mesma aula.
O primeiro bloco, “jogos, ginásticas, esportes e lutas”,
compreende atividades como ginástica artística, ginástica
rítmica, voleibol, basquetebol, salto em altura, natação,
capoeira e judô. O segundo bloco abrange atividades
relacionadas à expressão corporal, como a dança, por
exemplo. Já o terceiro bloco propõe ensinar ao aluno conceitos
básicos sobre o próprio corpo, que se estendem desde a
noção estrutural anatômica, até a reflexão sobre como as
diferentes culturas lidam com esse instrumento. (p. 01).

Analisado uma aula em que o professor trabalha apenas
os quatro esportes coletivos (voleibol, basquetebol, futebol
e handebol), sob a ótica de uma Educação Física visando à
reflexão do aluno sobre si e sobre a sociedade em que está
inserido, perceberemos o quão pobre se torna a experiência
sobre o corpo nessas aulas. Nesse sentido, é fundamental que
a compreensão de si, de sua cultura e de outras culturas seja
ampliada, a fim de efetivar o esporte a ginástica como um
componente curricular educacional.
A Educação Física tem uma vantagem educacional que
poucas disciplinas têm: o poder de adequação do conteúdo ao
grupo social em que será trabalhada. Esse fato permite uma
liberdade de trabalho, bem como uma liberdade de avaliação
em grupo ou do indivíduo por parte do professor, que pode ser
bastante benéfica ao processo geral educacional do aluno.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
Para entendermos, a saúde como um campo de estudo
e intervenção da Educação Física, é indispensável conhecer a
Educação Física, no que diz respeito a sua história e tendências.
Falaremos de forma resumida das principais influências que
marcaram e caracterizaram a Educação Física.
Seguindo a história pela ótica escolar, de acordo com,
Betti apud Darido; Rangel (2005), a introdução da Educação
Física oficialmente na escola ocorreu, no Brasil, em 1851, com
a reforma Couto Ferraz, embora a preocupação com a inclusão
de exercícios, na Europa, remonte ao século XVIII, com Guts
Muths, J.J. Roseau, Pestalozzi e outros.
A primeira tendência conhecida como Higienismo e
militarismo os objetivos eram hábitos de higiene e saúde, onde
se buscava o aprimoramento do físico e da moral, através dos
exercícios. Médicos e militares que geralmente lecionavam as
aulas.
Na segunda tendência, conhecida como modelo
militarista, os objetivos da educação física na escola, também
era o aprimoramento físico, porém, com a intenção de formar
uma geração pronta para guerrear, capaz de suportar o combate
a luta, nesta época havia uma seleção, e os que não fossem
fisicamente perfeitos eram excluídos.
De acordo com Soares (et al., 1992) A Educação Física
ministrada na escola nessa época tinha como objetivo a
formação de indivíduos fortes e saudáveis para contribuir com
a indústria nascente e defender a pátria.
Já na era da ditadura com os militares assumindo o poder
e com o sucesso alcançado pelas conquistas dos títulos mundiais
pela seleção brasileira de futebol, em 1958, 1962 e 1970, a
Educação Física direcionou-se para a tendência esportivista.
Esta tendência foi caracterizada pela política do pão e circo,
onde o governo pregou a ideologia do aprimoramento físico
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através dos esportes, incentivando a sua prática nas escolas.
Soares (et al.,1992) apud Fernandes (2009) destaca que essa
influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude
que temos, então, não o esporte da escola, mas sim o esporte
na escola. Conforme Darido (2005) apud Fernandes (2009) é
nessa fase da história que a Educação física se transformou
em esportes de alto rendimento, evidenciando a seleção dos
mais habilidosos, o professor centralizador e a repetição de
movimentos esportivos mecânicos. Este modelo esportivista
conhecido também como mecanicista, tecnicista, tradicional
foi muito criticado.
Em objeção ao esporte de rendimento tão predominante
nesse período, a Educação Física em alguns casos voltou-se
para outro extremo, onde devido a falta de direcionamento,
houve uma troca de papéis, onde os alunos que decidem o
que vão fazer nas aulas, ocorrendo uma falta de consenso e
de metodologia adequada para ministrar as aulas, no qual o
professor restringe-se o papel de dar a bola e marcar o tempo,
esse tipo de aula passou a ser conhecida como recreacionista.
Todas essas tendências contribuíram para a construção
da Educação Física, entretanto, com a o aparecimento das
ciências humanas iniciou uma nova forma de pensar e gerir
a Educação Física escolar, com o objetivo de romper com tais
modelos.
Com a democratização do ensino ocorrida no Brasil entre
meados da década de 1970 e o ano de 1985, as transformações
ocorridas no Brasil favoreceram a Educação Física. Profissionais
e acadêmicos de Educação Física foram incluídos nas decisões
políticas, com isso pesquisas acadêmicas ganharam liberdade
e houve um fortalecimento dos congressos entre acadêmicos e
profissionais.
De acordo com Darido; Rangel (2005), muitas mudanças
foram elaboras, entre elas, a que foi mais aceita foi o
rompimento da valorização excessiva do desempenho, como
objetivo exclusivo das aulas de Educação Física.
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Na tentativa de romper com os antigos paradigmas,
os estudiosos da Educação Física, começaram a sugerir os
conhecidos como movimentos “renovadores” da Educação
Física Escolar.
No entanto, as pesquisas educacionais mostram que
desde os meados de 1980, a Educação Física Escolar vem
constantemente buscando romper com os modelos tradicionais
que nortearam esta área de estudo e neste mesmo momento a
mesma passa a ser valorizada pelos conhecimentos produzidos
pela ciência.
Conforme Darido (2003) apud Fernandes (2009)
na busca de romper com os moldes tradicionais, surgem
várias abordagens, algumas com enfoque mais psicológicos
(Psicomotricista, Desenvolvimentista, Construtivista e Jogos
Cooperativos), outras com enfoque mais sociológico e político
(Crítico-superadora, Crítico-emancipatória, cultural, sistêmica,
baseada nos PCNs), e também biológico, como a da Saúde
Renovada.
No entanto, a tendência Saúde Renovada assemelha-se
com a primeira tendência da Educação Física conhecida como
tendência Higienista e militarista, no que se refere à promoção
da saúde através dos exercícios físicos, porém a diferença entre
essas duas tendências estar na inclusão dos menos habilidosos
na aula de Educação Física e na possibilidade de melhorar suas
deficiências, enquanto a primeira tendência os excluíam.
A defesa de uma Educação Física escolar dentro
da perspectiva biológica é defendida por Nahas (1997) e
Guedes e Guedes (1996) citando as causas e fenômenos da
saúde relacionada a questões sociais enfatizando o sentido
de qualidade de vida e bem-estar. Guedes e Guedes (1996)
apontam ainda incidência de distúrbios orgânicos associados à
falta de atividade física.
Praticar atividade física por meio da Educação Física
Escolar, na infância e adolescência pode estimular uma vida
saudável na fase adulta. Acredita-se que é necessário reformular
programas de Educação Física Escolar visando à educação e
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promoção da saúde. Para Darido (2003), essa abordagem é
considerada renovada, pois incorpora os preceitos positivos do
higienismo, descarta soluções negativas, como o eugenismo
e recorre a um enfoque mais sociocultural que biológico.
Nahas (1997) cita que o objetivo da Educação Física Escolar
é ensinar conceitos básicos da relação atividade física-saúde,
essa perspectiva inclui todos os alunos, principalmente os mais
necessitados, como sedentários, obesos e de baixa aptidão
física e especiais.
Fica evidente de acordo com o exposto que a educação
física beneficia a compreensão relativa aos cuidados com a
saúde e que resulta em diversos benefícios para o organismo.
Estes conceitos devem ser assimilados e, sendo incorporados,
produzirão futuros adultos conscientes dos hábitos saudáveis
ao longo da vida (GUEDES; GUEDES, 1996; NAHAS, 1997). Para
os autores citados, a compreensão de saúde deve envolver
temas como: estresse, sedentarismo, doenças hipocinéticas,
problemas cardíacos, entre outros. Os autores compreendem
saúde como a capacidade de o indivíduo desfrutar a vida com
bem-estar, e não apenas ausência de doença.
A relação atividade física x saúde necessita de uma
construção individual ao longo da vida, e para isso, a Educação
Física escolar necessita de uma revisão crítica de seus objetivos
considerando fatores sociais e ambientais com vistas à promoção
da saúde.

CONCLUSÃO
Os objetivos e necessidades que afluíram neste trabalho
encontram sua nascente na importância da própria sociedade
e como ela se constitui. Nela, a Constituição Brasileira descreve
que para assegurar os direitos humanos, principalmente
daqueles que apresentam alguma deficiência. A educação
faz parte desse legado, pois é definida em caráter universal e
confere a escola regular como um espaço coletivo e plural. É
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neste entendimento que as diferenças encontram um amparo
e convivência, implicando, necessariamente, uma educação de
qualidade.
Atualmente existem várias concepções na área da
Educação Física escolar esta tem em comum o rompimento
do modelo mecanicista, esportista e tradicional na prática
pedagógica. Já está ultrapassada a visão esportiva e de
desempenho na prática de atividades de Educação Física escolar,
em que se buscavam novos talentos e a melhoria da aptidão
física, no qual os menos habilidosos eram excluídos.
A Educação Física escolar teve avanços significativos
ao longo da história proporcionando seu reconhecimento em
prol da saúde e educação buscando mudar condições de vida.
Mas, ainda precisa avançar na direção educacional visto que
essa disciplina tem condições de adequação do conteúdo ao
grupo social em que será trabalhado. Esse fato consente uma
liberdade de trabalho e de avaliação – do grupo e do indivíduo
– por parte do professor, que pode ser bastante benéfica ao
processo geral educacional do aluno.
O distanciamento dos profissionais entre o conhecimento
científico e a prática pedagógica ainda é um assunto de poucos
estudos considerando que são escassos no que tange a área
que investigue a relação do tema da promoção da saúde na
escola por meio da educação física. Espera-se que essa pesquisa
contribua com o desenvolvimento de novas propostas que
favoreçam estudos para a educação e saúde na escola.
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QUALIDADE
De
VIDA NO
TRABALHO
dos
DOCENTES
universitários
Everton Corin dos
Santos
Mariane Carloto da
Silva

As transformações do mundo do trabalho
e necessidades de competências sempre
influenciaram
e
estabeleceram
as
profissões necessárias, a concorrência
no trabalho e as escolhas de formação
profissional.
Neste meio há a conclusão do ensino médio, a escolha de
um curso superior, procura de primeiro emprego, mudanças de
emprego, adaptações com novas funções, concorrência através
de formações continuadas, busca de cursos de pós-graduação
e estar sempre motivado a aprender mais.
Em meio a este cenário de transformações constantes
reconstrói-se o trabalho do professor de ensino superior, nas
quais têm sofrido mudanças e modificações, cumprindo rotinas
de trabalho extensas. Tendo que atender as exigências de ensino,
pesquisa e extensão, deixa-se de lado os aspectos relacionados
à prática de atividades físicas, o cuidado com a saúde, lazer, que
são consideradas fundamentais para a qualidade de vida.
As transformações e inovações são inevitáveis, desse
modo, o docente precisa estar constantemente aperfeiçoando-se,
pesquisando e produzindo. Acredita-se que para haver um bom
desempenho na atuação docente, é necessário que haja uma
Qualidade de vida no trabalho (QVT), na qual a Instituição de
Ensino Superior (IES) deve atentar para a saúde dos docentes,
proporcionar espaços de prática de atividade física, bem-estar
físico e mental.
Sendo assim, pensa-se que a vida é movimento, e a prática
de atividades físicas deve ser um aliado ao trabalho docente, no
sentido de estimular o prazer, relaxamento do corpo, descanso
da mente e motivação para o trabalho. A Qualidade de Vida
no Trabalho (QVT) consiste em um equilíbrio entre corpo e
mente, potencializando a atuação docente nos âmbitos sociais,
emocionais, físicos, aumentando a autoestima, confiança,
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a capacidade de adaptação a mudanças e principalmente,
a disposição para execução de suas funções (SIMÕES; SILVA,
2002).
O docente passa a maior parte do seu tempo na IES,
e este local precisa não só exigir, mas possibilitar estrutura,
espaços, momentos para a melhora da qualidade.
Entende-se neste artigo que a Qualidade de Vida no
Trabalho não depende apenas de aspectos individuais, mas
também fomentada pela Instituição, e que deve ser vista como
aliada aos processos de ensino, pesquisa e extensão. Tendo em
vista as considerações, objetiva-se neste artigo refletir sobre
os aspectos da saúde, compreendendo as relações existentes
entre o lazer e a prática de atividades físicas com a profissão
docente na UFSM; discutir sobre as exigências das políticas e
da prática de ensino desenvolvido pelo docente universitário e
como é fomentada a promoção da saúde através das Políticas,
contribuindo com novas pesquisas sobre o tema.

CONTEXTUALIZANDO A QUALIDADE DE VIDA
NO TRABALHO
A efetivação da QVT depende de ações articuladas
entre a Instituição, normativas governamentais, previsão de
estratégias de implementação, que atentam para a saúde do
docente, e a criação de ambientes de trabalho saudáveis. A
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) destaca que esse
ambiente depende da estrutura física e também do fomento da
Instituição.
Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os
trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um
processo de melhoria contínua da proteção e promoção da
segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores e
para a sustentabilidade do ambiente de trabalho [...] (p.6).
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A partir desta definição percebe-se que os aspectos
relacionados à saúde e bem-estar se têm afirmado como um
grande motivador da valorização do docente de “corpo inteiro”,
que é biológico, físico, social, emocional e afetivo. Defende-se
também que o ambiente de trabalho deve promover a QVT e
não apenas o cumprimento de suas funções.
O incentivo ao cuidado com a saúde no trabalho
proporciona uma resistência ao estresse, maior motivação
e eficiência nas funções exercidas e melhores relações com a
equipe de trabalho.
A promoção da QVT inclui uma variedade de políticas
destinadas a normatizar os ambientes saudáveis e o
desenvolvimento de atitudes e comportamentos que promovam
a saúde individual e coletiva. O Plano Nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho estabelece objetivos e algumas estratégias
que devem ser incluídas nas ações desenvolvidas pela Instituição:
OBJETIVO 4: ADOÇÃO DE MEDIDAS ESPECIAIS PARA
ATIVIDADES LABORAIS SUBMETIDAS A ALTO RISCO DE
DOENÇAS E ACIDENTES DE TRABALHO: Estratégia 4.1:
Promoção de Estudos para Aperfeiçoamento da Legislação
Relacionada à SST para as Atividades Laborais Submetidas a
Alto Risco; Estratégia 4.2: Estabelecimento de Experiências
Piloto Articuladas Intersetorialmente, com a Participação
de Trabalhadores e Empregadores, em Setores Produtivos
Definidos como Prioritários; Estratégia 4.3: Proposição
de Linhas de Financiamento/Crédito e Outras Políticas
de Benefícios, com Controle Social, para a Melhoria das
Condições, Processos e Ambientes de Trabalho; Estratégia
4.4: Criação e Aperfeiçoamento, pelos Ministérios da
Saúde, Trabalho e Emprego, e Previdência Social, em
Conjunto, de Listas de Fatores de Risco e Agentes Nocivos
Responsáveis por Elevada Incidência e/ou Prevalência de
Agravos à Saúde Relacionados ao Trabalho; Estratégia 4.5:
Promover a Adequação das Máquinas e Equipamentos à
Regulamentação Nacional de SST (BRASIL, 2012, p. 38 – 40).

Diante destas estratégias identifica-se a responsabilidade
da gestão da Instituição em articular com diferentes órgãos a

190

adoção das medidas e colocá-las em prática, dispor de locais,
materiais e profissionais qualificados para o desenvolvimento
das atividades, que por sua vez, poderá trazer inúmeros
benefícios aos servidores.
Outra forma estabelecida para valorizar e primar pela
saúde do servidor concretiza-se através da Portaria nº 783 de
07/04/2011 / SRH - Secretaria de Recursos Humanos na qual
estabelece “a obrigatoriedade da utilização do módulo de
Exames Médicos Periódicos do SIAPE - Saúde aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
– SIPEC”. Consta no art. 2º:
Os dados e resultados dos exames médicos periódicos
dos servidores comporão prontuário eletrônico para fins
coletivos de vigilância epidemiológica e de melhoria dos
processos e ambientes de trabalho, sendo garantido
o sigilo e a segurança das informações individuais e
serão registrados no módulo informatizado de exames
médicos periódicos do SIAPE - Saúde. (BRASIL, 2011).

Esta obrigatoriedade de realização de exames facilita
o acompanhamento da saúde do servidor objetivando um
ambiente de trabalho saudável. Acredita-se que a saúde
individual é a premissa para se conseguir criar a saúde coletiva,
na qual haja motivação, autoestima, disposição e prazer.
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Figura 1- Vias de influência para um
ambiente de trabalho saudável.

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2012, p. 09).
Complementando ainda os aspectos relacionados à QVT
destaca-se a Normativa N° 03, de 07 de maio de 2010, que
estabelece orientações básicas sobre a Norma Operacional de
Saúde do Servidor Público Federal, na qual consta em seu art.
4º:
Art. 4º As ações de promoção da saúde têm como
finalidade a melhoria dos ambientes, da organização e do
processo de trabalho, de modo a ampliar a conscientização,
a responsabilidade e a autonomia dos servidores, em
consonância com os esforços governamentais de construção
de uma cultura de valorização da saúde para redução da
morbimortalidade, por meio de hábitos saudáveis de vida e de
trabalho. Parágrafo único. As ações abrangem as mudanças na
organização e no ambiente de trabalho, com foco na prevenção
dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho e na
educação em saúde para a adoção de práticas que melhorem
as condições e a qualidade de vida no trabalho. (BRASIL, 2010).

Fica estabelecido que as IES devem prever em seus
documentos oficiais a garantia de ambientes e regimes de

192

trabalho que promovam a saúde, que possibilitam aos docentes
o direito de afastar-se para realização de exames incentivando
a melhora da QVT. Para que isso ocorra faz-se necessário o
estabelecimento de objetivos que atentam para a promoção da
saúde individual e coletiva.
Art. 6º A definição das diretrizes gerais de promoção
à saúde do servidor público federal tem por objetivos:
I - o estímulo à oferta de ações de educação em saúde e
promoção da saúde junto aos servidores públicos federais,
em diferentes níveis de prevenção, direcionadas ao bem-estar,
à qualidade de vida e à redução da vulnerabilidade a riscos
relacionados à saúde, aos seus determinantes e condicionantes;
II - propiciar aos servidores ambientes de trabalho
saudáveis, com o envolvimento destes e dos gestores no
estabelecimento de um processo de melhoria contínua das
condições e das relações no trabalho e da saúde, propiciando
bem-estar das pessoas inseridas no contexto laboral;
V - a contribuição para a melhoria da qualidade
de
vida
dos
servidores
(BRASIL,
2010,
p.
2).

A possibilidade de melhorias da QVT dos docentes vai
depender da realidade da IES e de como a instituição percebe
seus servidores, como organiza a gestão coletiva, quais suas
prioridades, como percebe a QVT no contexto em que está
inserida. Quando houver um ambiente que proporciona
qualidade em saúde consequentemente irá ocorrer melhorias
no ensino, nos relacionamentos interpessoais e intrapessoais.
Torna-se necessário organizar ações programáticas
visando à saúde dos servidores, e para que isso ocorra, precisa
contemplar os diferentes espaços e as diversidades existentes
entre cada sujeito (hábitos, moradia, carga horária, culturas).
Para isso sugere-se criar iniciativas e planejamento de programas
direcionados à QVT.
rt. 11. No intuito de viabilizar o cuidado em saúde e
aumentar o impacto dos programas e ações de promoção
da saúde, priorizam-se os seguintes temas de interesse:
I - alimentação saudável; II - cuidado integral em saúde;III
- desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho;
Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão
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IV- envelhecimento ativo, educação e preparação para a
aposentadoria; V - gestão integrada de doenças crônicas e
fatores de risco; VI - mediação de conflitos; VII - prática corporal
e atividade física; VIII - prevenção da violência e estimulo à
cultura da paz; IX - prevenção e controle do tabagismo;X
- redução da morbidade em decorrência do uso abusivo de
álcool e outras drogas;XI - valorização da diversidade humana;
XII - prevenção de acidentes de trabalho; eXIII - intervenção nos
ambientes e processos de trabalho com vistas à prevenção de
doenças, agravos e acidentes ocupacionais (BRASIL, 2010, p. 4).

Acredita-se que, a adoção de programas e o fomento a
prática de atividades físicas devem integrar o Projeto Político
Pedagógico da Universidade para assim poder se pensar na
QVT dos docentes universitários. Somente efetivam-se esses
programas quando houver uma percepção da gestão sobre a
importância da saúde na vida profissional desses docentes.

AS RELAÇÕES ENTRE: ATIVIDADES FÍSICAS,
LAZER E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
O incentivo a prática de atividade física é importante
em todas as fases da vida, principalmente na infância, na qual
se formam os hábitos, que fará parte dos indivíduos ao longo
da vida. Há muito tempo pesquisas comprovam a respeito dos
efeitos e benefícios do exercício regular e controlado, sobre
a saúde do ser humano, assim com a sua incorporação as
atividades de lazer (NOCER, 2000).
O lazer constitui-se em um importante momento,pois
propicia a qualidade de vidae está presente no cotidiano das
pessoas. Sinônimo de ócio, lazer é o tempo livre que as pessoas
dispõem para utilizar da forma que lhes convém, em momentos
em que não se está trabalhando, sendo muito importante para
a satisfação pessoal de cada indivíduo.
Não há uma padronização quanto ao tempo livre, cada
um define as suas atividades, o que proporciona prazer, porém

194

é importante compreender que relacionar o lazer com um estilo
de vida saudável (boa alimentação, convívio social,atividades
físicas), certamente acarretará em uma QVT.
Para entendermos melhor como ocorrem às
manifestações de lazer, é importante criar uma linha de
reflexão que nos leve a compreender aspectos importantes que
estão diretamente relacionados ao assunto. Um ponto a ser
considerado, é que as manifestações de lazer sofrem influência
da cultura, de um conjunto de hábitos, normas e valores de
cada indivíduo, perante a sociedade.
Nesse sentido, pensa-se que a profissão docente é uma
das categorias que mais tem estresse, porque envolve situações
de jornada de trabalho longa, turmas superlotadas, muitos
estudantes advindos de diferentes cursos, diferentes conteúdos
para serem ensinados, envolvimento com a pesquisa e extensão,
e a responsabilidade de pensar estratégias e proporcionar o
desenvolvimento formativo dos estudantes que almejam uma
profissionalização e estão inseridos no constante processo de
globalização.
Torna-se essencial estes momentos de lazer e atividades
físicas, que proporcionam um bem-estar e equilíbrio entre o
trabalho e relaxamento, sendo importante reconhecer que a
motivação e bem-estar não partem apenas da individualidade
do docente, mas sofre muita influência do contexto profissional,
social e cultural; precisa constituir-se um ambiente saudável
(MARCHESI, 2008).
As classes sociais também podem ter influências na
prática do lazer, sendo as economicamente favorecidas mais
privilegiadas, enquanto as menos favorecidas acabam por deixar
o lazer em segundo plano, devido à preocupação em sanaras
necessidades básicas como, saúde, alimentação e educação em
primeiro lugar. Além disso, o tempo é um dos problemas que
tem dificultado a prática do lazer, principalmente dos docentes,
que possuem jornadas de trabalho cada vez maiores e que
muitas vezes abrem mão desse tempo. Isso pode ser observado
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principalmente nas IES, devido à rotina, e cumprimento das
atribuições do cargo. Salienta-se que além de políticas públicas,
os acessos a espaços físicos públicos, gratuitos e de qualidade
tem influência direta na prática de atividades físicas e de lazer,
para isso é fundamental que as IES, ofereçam espaços para as
práticas.
[...] deve-se propor uma motivação constante e recíproca
no ambiente e, assim, se conhecerão as pessoas e se
poderá contribuir para a motivação, definida como um
trabalho de estímulo dos potenciais adormecidos nas
pessoas, pois parece sempre haver muitas surpresas
adormecidas em cada um [...]. (COSTENARO, 2009, p. 181).

E é este o sentido que a QVT vem construindo, numa
perspectiva multiprofissional, envolvendo diferentes áreas
do conhecimento, abarcada por uma variedade de políticas,
programas e ações voltadas para saúde dos trabalhadores.
Orienta para fatores que comprometem a integridade dos
trabalhadores, reconhece a influência dos aspectos individuais e
coletivos criando intervenções para que as relações interpessoais,
intrapessoais ocorram em um ambiente saudável.

MÉTODO
Para alcançar os objetivos propostos no presente
artigo optou-se pela pesquisa bibliográfica com abordagem
qualitativa, realizando uma revisão de literatura de teóricos que
abordam a Prática docente e a importância do lazer e esporte
na promoção do bem-estar, e uma análise documental do Plano
de Gestão de Logística Sustentável, da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM, 2013), pesquisa com o intuito de identificar
o documento oficial que consta sobre aspectos relacionados à
QVT, analisando posteriormente.
Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 45):
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As fontes para a escolha do assunto podem originar-se
da experiência pessoal ou profissional, de estudos e
leituras, da observação, da descoberta de discrepâncias
entre trabalhos ou da analogia com temas de
estudo de outras disciplinas ou áreas científicas.

A pesquisa sobre o estado da arte permite uma
identificação de dados bibliográficos, possibilitando ao
pesquisador relacionar as produções com diferentes achados
proporcionando novas problematizações.

RESULTADO E DISCUSSÕES
Realizou-se uma coleta nos documentos oficiais
disponíveis no portal da UFSM, e de acordo com os objetivos e
indagações desta pesquisa selecionou-se o Plano de Gestão de
Logística Sustentável (2013-2015).

QUALIDADE
DE
VIDA
NO
TRABALHO
ARTICULADO A PRÁTICA DOS DOCENTES NA
UFSM.
Para identificar o documento oficial da UFSM que consta
aspectos, referências sobre a QVT foi necessário fazer uma
leitura de cada documento. A partir desta leitura selecionou-se
o documento “Plano de Gestão de Logística Sustentável”, na
qual consta um pequeno capítulo intitulado “Qualidade de vida
no ambiente de trabalho”.
A partir da leitura deste capítulo percebeu-se que há na
UFSM uma coordenadoria responsável pela Qualidade de Vida
do Servidor (CQVS), na qual desenvolve atividades objetivando
a qualidade de vida do servidor, como: assistência social e à
saúde, segurança no trabalho e saúde ocupacional.
Para este artigo utilizou-se a sigla QVT, e o documento
da UFSM utiliza QVS, mas seu sentido é o mesmo, abarca o
incentivo da prática de atividades físicas e de lazer, além de
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estabelecer suas atividades a partir das determinações das
Políticas, ou seja, a IES organiza suas ações através de uma
gestão coletiva, pensando a melhoria da saúde do servidor
aliada às normativas governamentais.
Atualmente existe o projeto Espaço Alternativo criado
como uma alternativa para o tempo ocioso dos servidores.
Neste projeto propõe-se “atividades físicas e de integração,
exposições, discussões e práticas sobre diversas temáticas, as
quais ocorrem em encontros diários” (UFSM, 2013-2015, p.
48). Quando ocorrem intervalos entre os turnos de trabalho
os servidores podem usufruir destes momentos de ócio, com
atividades prazerosas, contribuindo para seu bem-estar físico e
mental e desempenho diário.
Um dos principais fatores para a efetiva qualidade de
vida é a saúde, e partindo disto, o Plano de Gestão almeja um
ambiente salutar, acreditando que a motivação e a qualidade
de vida são importantes neste processo. O ambiente salutar,
citado no Plano de Gestão da UFSM, refere- se a um ambiente
favorável para promoção da saúde, estando em conformidade
com o termo ambiente saudável, utilizado neste artigo.
As atividades desenvolvidas no projeto buscam ampliar
o bem-estar dos servidores, respeitando suas possibilidades.
O foco na promoção da saúde e na prevenção das doenças
ocupacionais objetiva minimizar, dentre outras questões, as
dificuldades decorrentes do ambiente de trabalho como o
stress, as dores osteomusculares, as síndromes depressivas. As
atividades são voltadas também para a elevação da autoestima
dos servidores, trabalhando não só pelo bem-estar físico, mas
pelo bem-estar emocional, além de favorecer o relacionamento
social no trabalho por meio de trocas e interações entre
servidores de diversos setores (UFSM, 2013-2015, p. 49).

Para proporcionar a QVT, o programa organiza suas
atividades em um cronograma diário, ofertando atividades de
lazer, práticas de atividades físicas e momentos diversos. Vale
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destacar que, de acordo com o projeto, participam atualmente
das atividades 100 servidores, sendo que há atualmente um
número de 4.703 servidores na UFSM .
De acordo com este projeto, as atividades são variadas e
estão sintetizadas na tabela abaixo:

TABELA
1:
Eventos
Relacionados
Motivação e Qualidade de Vida no Trabalho

FONTE: Elaborado pelos autores desse artigo a partir do
quadro do Plano de Gestão de Logística Sustentável, 2013, p.
50 – 3.
Percebe-se que a qualidade de vida não consiste apenas
em prevenção da saúde, mas pressupõem ofertar atividades,
espaços determinantes para que ocorra a saúde, incidindo a
intervenção, também, sobre as condições de trabalho no serviço
público.
Interpreta-se que um dos motivos que aumentam o
grande percentual de servidores que não participam do Projeto
Espaço Alternativo é pelo documento orientador deste projeto,
ou seja, por constar no Plano de Gestão de Logística Sustentável
e não no Projeto Político Pedagógico da UFSM.
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É importante destacar que o processo avaliativo do
projeto desenvolvido precisa ser avaliado, conforme destacado
nas Diretrizes em seu art. 5º
As iniciativas de promoção da saúde devem, preferencialmente,
basear-se em dados epidemiológicos e no resultado das
avaliações das condições, da segurança e dos processos de
trabalho, fazendo uso da informação e indicadores de saúde
como insumos para orientar e favorecer a transformação
contínua do nível de saúde e das condições de vida dos
servidores, respeitando as necessidades das diferentes
etapas do desenvolvimento humano (BRASIL, 2010, p. 2).

A avaliação permite que a gestão perceba como ocorrem
o desenvolvimento das atividades de lazer e atividades físicas,
para assim realizar um parâmetro, no sentido de refletir o
número de participantes e o que poderia acrescentar/trocar no
projeto para ter a participação maior dos servidores.
A QVT depende das atitudes e comportamentos do
exercício da profissão, por isso que cabe à organização da
gestão.

CONCLUSÃO
Tendo em vista o levantamento realizado sobre a
qualidade de Vida no Trabalho, entende-se que as mudanças da
vida e da sociedade afetam diretamente na QVT dos docentes.
Ressalta-se que as Políticas estabelecidas estão preocupadas
na promoção da saúde, e sendo assim, fomentam ações que
enfatizam a importância do lazer e das atividades físicas para a
motivação profissional.
Percebe-se a importância das atividades física e de lazer
no cotidiano dos docentes, tendo reflexos positivos não só no
trabalho, mas também na qualidade de vida como um todo.
Nesse sentido, a QVT não se constitui um conceito pronto, mas
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é no cotidiano de cada um que se consolida, variando de acordo
com seus interesses, cultura, concepções individuais e coletivas,
oriundas de um ambiente saudável.
As IES têm um papel fundamental na articulação de
políticas específicas, que visem à busca desta qualidade, além
disso, é preciso ampliar os espaços e os locais onde estas
atividades acontecem, para que assim, os docentes possam
usufruir mais destas ações.
A divulgação também é um fator complicador,
mostrando-se ineficiente à medida que percebemos o
baixo índice de participação dos servidores nas atividades
desenvolvidas. Para isso, campanhas de publicidade efetivas
e atrativas podem seressências. A adoção de Programas de
Qualidade de Vida no Trabalho e proporciona ao docente maior
resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior
motivação, maior eficiência no trabalho, autoestima e melhores
relacionamentos.
Não podemos esquecer que, cabe também a cada
servidor atentar para o que está sendo desenvolvido na
universidade, e que estes se organizem para usufruir destes
espaços que possuem um único objetivo, a busca da QVT.
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formação
profissional
em
saúde

Cíntia Gomes

Segundo o Instituto de Saúde Coletiva
da Universidade Federal da Bahia, saúde
coletiva é um termo que se refere à
saúde como fenômeno social (INSTITUTO
DE SAÚDE COLETIVA, 2016). Assim, saúde
coletiva pode ser entendida como
as consequências da interação dos
integrantes da sociedade, em seus
aspectos sociais e econômicos, entre
eles mesmos e o ambiente no qual vivem.
No contexto de saúde, há outra expressão que se
assemelha a saúde coletiva e é muito confundido pelo público
leigo, a saúde pública. Segundo Lenharo (2005), saúde pública
diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças e a
tentativa de garantir um padrão de vida ao indivíduo, dentro da
sua comunidade, que possibilite a manutenção de saúde. Além
disso, diferentemente das demais áreas de saúde que tendem
ao princípio do tratamento, como a própria saúde pública,
o principal objetivo da saúde coletiva é a prevenção. Logo, a
saúde coletiva sempre atenta em evitar o desenvolvimento ou
a disseminação de patologias e demais problemas de saúde
por meio da implantação de perfis sanitários condizentes com
a cultura e a necessidade de uma região (PORTAL EDUCAÇÃO,
2016).
Uma das práticas mais importantes a ser realizada, nesse
contexto de prevenção, é a educação em saúde da população.
Essa tarefa deve ser feita principalmente pelos profissionais
da saúde. No entanto, educar para a saúde coletiva não
implica somente em conhecimentos ou cuidados relacionados
à saúde individual. Práticas que estimulam a fragmentação
do ser humano em áreas de conhecimentos são entendidas
como curativas, no entanto, sem formação continuada, estas
práticas não se transformam em práticas geradoras de cuidados
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coletivos. Assim, é necessário que os profissionais da saúde
designados para essa tarefa saibam e sejam coerentes com os
princípios de prevenção.
Como o conceito de prevenção ainda é relativamente
novo em nossa sociedade e no próprio campo da saúde, muitos
dos profissionais dessa área que atuam hoje não receberam
uma educação em saúde voltada para esse conceito. Desde o
século XX, a formação dos profissionais da saúde é guiada pelo
modelo fragmentador e biologicista. Esse tipo de formação
tem íntima ligação com o atual modelo de atenção à saúde
centrado na consulta médica, tratamento de patologias e
visando oferecer à população a maior quantidade possível de
serviços de saúde (TEIXEIRA, 1997).
Apenas a partir dos anos 70, por causa das diversas
evidências de inadequação desse modelo, denominado
flexneriano, começam a surgir críticas a ele e as instituições
educacionais que formavam os profissionais da saúde (RIBEIRO,
2000). Hoje, propõe-se a transição para o paradigma da produção
social da saúde, baseado em um saber interdisciplinar e um
fazer intersetorial. Suas estratégias resultam da combinação de
três grandes tipos de ações: a promoção da saúde, a prevenção
das enfermidades e acidentes e a atenção curativa (TEIXEIRA,
1997).
Nesse contexto, também surgiu o conceito de
integralidade que vê o sujeito em sua totalidade, como sujeito
histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao
meio ambiente e à sociedade na qual se insere. O atendimento
requisita o compromisso com o contínuo aprendizado e com a
prática multiprofissional (MACHADO, 2007).
Para que esses novos conceitos de atenção à saúde
possam ser implementados, são necessárias transformações
na educação do profissional da saúde. Nesse caso, a transição
do modelo de educação tradicional, centrada no professor e
desvinculada da realidade, para a concepção crítico-reflexiva
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que busca a interação entre teoria e prática, a participação ativa
do estudante e a problematização da realidade (FEUERWERKER;
SENA, 1999).
Neste cenário se evidencia a importância de articular as
ações de educação em saúde, promovidas por profissionais da
saúde, como elemento produtor de um saber coletivo que traduz
no indivíduo sua autonomia e emancipação para o cuidar de si,
da família e do seu entorno (MACHADO, 2007). Portanto, esse
artigo de cunho bibliográfico visa destacar a importância para
saúde coletiva da formação dos profissionais da saúde voltada
para integralidade e interdisciplinaridade e das consequentes
práticas educativas promovidas por esses profissionais para a
população.

MÉTODOS
A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica
ampla que visa descrever e discutir o "estado da arte" do tema
escolhido, sob ponto de vista contextual. Esse artigo apresenta
uma relação de estudos associados ao tema, produzidos por
diferentes autores.
Para isso, foi realizado um levantamento nas bases de
dados PubMed (www.pubmed.com), Lilacs (lilacs.bvsalud.org)
e Scielo Brasil (www.scielo.br) entre os meses de maio e julho
de 2016. Os termos pesquisados foram: “educação” e “saúde
coletiva”. Devido a falta de produção bibliográfica abundante
sobre o tema, não puderam ser excluídos artigos e publicações
antigas, com mais de 10 anos. A seguir foram selecionadas as
publicações pertinentes a cada tópico do artigo.
A partir dessas fontes, uma leitura seletiva e análise
crítica foi feita para identificar os tópicos que mais interessavam
ao tema e com a finalidade de resumir as informações contidas,
de forma que elas possibilitassem alcançar os objetivos da
pesquisa.

206

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A integralidade na educação em saúde
A integralidade é uma das diretrizes mestras da reforma
do sistema de saúde brasileiro. Essa palavra comporta diversos
sentidos, um deles seria o direito universal do usuário de ser
atendido em suas necessidades de saúde. Outro seria que as
práticas do cuidado, do acolhimento e da humanização são
como instrumentos que possibilitam tanto profissionais como
serviços de saúde a prestar uma assistência integral (FONTOURA;
MAYER, 2006). Já para Machado (2007) a integralidade é um
conceito que preza a identificação do sujeito em sua totalidade,
considerando seu contexto histórico, social, político e sua
inserção familiar, laboral e articulado com o meio ambiente e
sociedade em que vive.
Fontoura e Mayer (2006) perceberam em seu estudo que
muitos profissionais reconhecem a perspectiva de atendimento
integral como prioritária na assistência à saúde e que essa se
insere em suas práticas, inclusive melhorando a qualidade das
mesmas, porém admitem que a aplicação desse princípio ainda
é fortemente limitada pela realidade vivenciada. Ao pesquisar
a integralidade na prática de alguns serviços e sistemas de
saúde, Conill (2004, p. 1419-20) identificou a definição de
“um conjunto amplo de ações para um acompanhamento
ampliado e diferenciado dos indivíduos” e também detectou
problemas que podem comprometer os avanços gerados pela
integralidade, como a deficiências de recursos humanos e a
falhas na referência para serviços especializados.
Para que esse princípio possa ser colocado em prática na
atenção à saúde, é necessário que a educação em saúde seja
efetiva, passando aos trabalhadores da saúde a importância de
uma visão holística do sujeito na prestação de serviços. Em uma
revisão de literatura sobre integralidade Silva e Ramos (2010)
identificaram a necessidade de investimento em formação e
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capacitação dos profissionais de saúde nesse princípio diante
de diferentes realidades. Segundo Machado (2007, p. 339), o
conceito de educação em saúde:
emocionais, físicos, aumentando a autoestima, confiança,
a capacidade de adaptação a mudanças e principalmente,
a disposição para execução de suas funções (SIMÕES; SILVA,
2002).
[...] está ancorado no conceito de promoção da saúde, que
trata de processos que abrangem a participação de toda a
população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das
pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um
conceito de saúde, considerado como um estado positivo e
dinâmico de busca de bem-estar, que integra os aspectos físicos
e mentais (ausência de doença), ambiental, pessoal e social.

Os profissionais da saúde têm demonstrado interesse em
ver causas e resultados não apenas na perspectiva orgânica do
corpo em si, mas também nos aspectos emocionais e ambientais
do sujeito. Sendo assim, a qualidade de vida um importante
construtor da saúde somática do ser (MACHADO, 2007). Uma
educação em saúde orientada pela integralidade inclui políticas
públicas que estejam comprometidas com desenvolvimento da
cidadania e melhorias na qualidade de vida (SCHAL; STUCHINER,
1999).
Segundo Machado (2007) a concepção crítica da
educação pretende nortear a educação em saúde para
conscientização e mudança. Essa, necessita de aproximação
entre profissionais da saúde e população visando um relação
educativa e de produção mútua de conhecimento, visto que
ambos são portadores de conhecimentos distintos. É muito
importante que a integralidade esteja inserida na consciência
crítica dos profissionais de saúde e da comunidade pois de
posse dessa, ambos se tornam capacitados para realizar ações
transformadoras integralizadas na saúde (NIETSCHE, 2000).
A prática da educação em saúde constitui um ambiente
de cuidado à saúde fundado em saberes técnico-científicos
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associado aos saberes populares. Essa nova forma de educação
é capaz de formar indivíduos prontos para atuar de forma
positiva em sua própria saúde, na família e na comunidade,
interferindo no controle e na implementação de políticas
públicas, contribuindo para a transformação social (CATRIB et
al., 2003). A prática da educação em saúde de uma forma crítica
também cria formas de intervenção no mundo comprometidas
com princípios de democracia, renúncia a discriminação e
possibilita atitudes de inovação e renovação na crença de
possíveis mudanças (FREIRE, 2000).
O conceito de integralidade possibilita enxergar os
indivíduos como um todo, parte do contexto social e econômico
que estão inseridos. A busca por um processo educativo em
saúde que atenda ao princípio da integralidade é importante
pois preconiza transformações mútuas nas formas de atenção
à saúde atuais, vindas não apenas dos profissionais da saúde,
como ainda se é esperado, mas de toda população em conjunto
com esses profissionais. E essa consciência crítica sobre os
moldes de atenção à saúde é possibilitada pelos conhecimentos
partilhados por ambos, profissionais e população. Acredita-se
que no momento em que todos ficam cientes e críticos em
relação a sua realidade e da importância de mudanças na
saúde, todos se tornariam atores nesse cenário, exercendo sua
cidadania e comprometidos nesse processo de mudanças e no
cuidado a saúde.
A interdisciplinaridade na educação em saúde, segundo
Costa (2007, p. 109) a interdisciplinaridade é:
conceituada pelo grau de integração entre as disciplinas e a
intensidade de trocas entre os especialistas; desse processo
interativo, todas as disciplinas devem sair enriquecidas.
Não basta somente tomar de empréstimo elementos de
outras disciplinas, mas comparar, julgar e incorporar esses
elementos na produção de uma disciplina modificada.
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O mesmo autor percebeu que os trabalhadores
reconhecem a importância da interdisciplinaridade para o
trabalho em saúde porém a maioria não sabe a definir com
precisão. Muitos acreditam que é o encaminhamento de
pacientes de um profissional para outro, ou trabalho em
equipe ou ainda, integração entre os profissionais. Essa falta de
conhecimento sobre a real definição da palavra gera distorções
na prática das atividades e a inexistência de interdisciplinaridade
em muitas instituições.
Em geral, não se observa nos trabalhadores resistência
a novas aprendizagens e ao trabalho interdisciplinar e sim,
falta de conhecimento (COSTA, 2007) e outros obstáculos.
Dentre esses empecilhos à interdisciplinaridade no campo
de saúde pública, podemos identificar a forte tradição
positivista e biocêntrica no tratamento das doenças, espaços
de poder que a disciplinarização significa, a estrutura em
departamentos isolados das instituições de ensino e pesquisa,
e as dificuldades inerentes a experiência interdisciplinar como
a operacionalização de conceitos, métodos e práticas entre as
disciplinas (GOMES; DESLANDES, 1994). Costa (2007) também
cita como fatores limitantes a prática da interdisciplinaridade
a formação acadêmica fragmentada dos agentes que não
recebem treinamentos que possam ajudar na integração das
equipes e também na adequação de seu trabalho à realidade.
Além de todos entraves que se impõem a aplicação
da interdisciplinaridade nas práticas de saúde, a formação
individualista e isolada dos contextos sociais dos centros de
formação de profissionais da saúde até hoje predomina. Esse
isolamento associado a fragmentação do conhecimento e
valorização das especialidades, acaba por produzir profissionais
com pouca consciência social e cujos conhecimentos não
correspondem a demanda do sistema de saúde (SAUPE et al.,
2005; GARCIA et al., 2007).
Além disso, a superespecialização disciplinar tem
como consequência a fragmentação do conhecimento dos
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profissionais e a baixa resolutividade nos serviços de saúde
(CARPES et al., 2012) pois prejudica a compreensão do
funcionamento dos diversos órgãos e sistemas que trabalham
juntos dentro do corpo humano. Fazendo necessário, muitas
vezes, diversos encaminhamentos para diferentes profissionais
especialistas pra resolver uma situação patológica que envolva
múltiplos órgãos e sistemas, principalmente em pacientes com
muitas comorbidades. A divisão das disciplinas precisa ser
repensada para que seja possível conceber abordagens mais
aproximadas da realidade social.
A interdisciplinaridade nas equipes de saúde envolve a
construção deste conhecimento integral por meio da interação
entre as diversas disciplinas, articulação dos conhecimentos e
consequentemente a ampliação das fronteiras disciplinares.
Assim, para que a saúde possa ser apreendida em toda a
sua dimensão são necessários saberes capazes de articular
dinamicamente os aspectos social, psicológico e biológico
(CARPES et al., 2012).
Felizmente, transformações vêm ocorrendo na área da
saúde, e a interdisciplinaridade tem sido considerada como
opção para se alcançar respostas a alta complexidade que
caracteriza o mundo atual e seus problemas, especificamente os
relacionados aos serviços de saúde. Mesmo que de forma lenta,
ainda são poucas as experiências de implementação de propostas
curriculares integradas, está ocorrendo o fortalecimento
do cuidado, da ação intersetorial e do desenvolvimento da
autonomia das populações (VILELA; MENDES, 2003).
Quanto à educação na área da saúde, se observa a
transição para a concepção crítico-reflexiva, que preconiza a
interação entre teoria e prática (FEUERWERKER; SENA, 1999).
Nessa nova perspectiva de educação, projetos curriculares
integrados fazem parte da estratégia de mudança. As
universidades deveriam incluir nos currículos de seus cursos
da área da saúde o princípio da responsabilidade social, bem
como os conceitos de equidade, acesso universal e qualidade
do atendimento (VENTURELLI, 1999). A pesquisa vinculada à
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interdisciplinaridade deve ser considerada um pilar educativo
na formação dos profissionais da saúde, visando também
a participação ativa do estudante e a problematização da
realidade (MAZON; TREVIZAN, 2001). Segundo Vilela e Mendes
(2003, p. 503):
A educação dos profissionais de saúde deve pautar-se
nos conhecimentos experimentados, vividos, pois esses
permitem formar profissionais com capacidade de
solucionar problemas. Desse modo, a educação deve ser
prática e medir sua qualidade frente à necessidade de
contribuir para melhorar a situação de saúde da população.

Infelizmente, ainda há diversas dificuldades para que a
educação dos profissionais de saúde caminhe nessa direção.
Entre elas estão fatores principalmente ligados aos docentes
como: rotina, experiências anteriores, formação antiga e
tendência à privatização que fazem com que planos de formação
profissional com responsabilidade social não consigam dos
mesmos. Formas de aprendizagem participativas e coletivas
poderiam facilitar mudanças diante desse desafio (VENTURELLI,
1999).
Portanto, a interdisciplinaridade como instrumento
básico de formação permite uma produção de conhecimentos
ainda maior, pois une saberes e experiências de profissionais de
áreas distintas que por muito tempo não trabalharam de forma
conectada, presos apenas aos conhecimentos de sua própria
área, impedindo também um atendimento à saúde direcionado
a todos aspectos do indivíduo, ou seja, de forma integral.
Além disso, a área da saúde é considerada eminentemente
interdisciplinar e a correlação de disciplinas nos cursos que
formam profissionais da saúde, poderá trazer profissionais mais
engajados com a realidade da saúde no local e contexto em que
trabalham.
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Reflexos
para
a
saúde
coletiva
de uma formação de profissionais da
área orientada pela integralidade e
interdisciplinaridade
Da Ros (2000) faz parte da linha de pensadores que
trouxe ao Brasil a forma de educar na área da saúde mostrando
a necessidade de contextualizar o indivíduo de forma social e
econômica e destacando o papel desse contexto no processo
de saúde-doença. O objetivo passa então a ser promover
saúde, e não apenas evitar doenças, valorizando-se a atuação
multiprofissional, interdisciplinar e integral.
O principal responsável por disseminar essa forma de
educação em saúde no Brasil foi a Escola Nacional de Saúde
Pública da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Esse estilo
preconiza a prática e a reflexão, tendo como referência principal
o trabalho de Paulo Freire, buscando formar cidadãos críticos e
transformadores da realidade.
O movimento da reforma sanitária também teve
um importante papel nesse sentido, possibilitando uma
revisão do conceito de saúde, reorganização dos serviços
e, consequentemente, a revisão das práticas de educação
em saúde. Esse movimento foi favorecido pelo processo de
redemocratização do país, no qual se destacam as reivindicações
sociais pelas transformações desejadas. A implantação do SUS,
tornou-se um marco, visto que as políticas públicas passaram
a caminhar no sentido de se estabelecer um diálogo com a
sociedade. Essa tentativa de diálogo configura um desafio
devido as contradições dos estilos de pensamento em saúde
e as duas formas de educação em saúde que coexistem ainda
hoje (SILVA-ARIOLI, 2013).
Machado (2007) aponta para a necessidade de um
processo educativo em saúde envolvendo participação ativa da
comunidade, desenvolvendo um pensar reflexivo. Essa forma
crítica de pensar permite analisar a realidade e propor ações
transformadoras que levem o indivíduo a sua autonomia e
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emancipação enquanto sujeito histórico e social e capaz de
propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si, de
sua família e da coletividade.
Essa necessidade de educar a população é observada em
diversos aspectos no dia-a-dia da atenção à saúde. Um exemplo
que pode ser citado é a doação de órgãos. O Brasil é o país
com o maior programa público de transplantes do mundo, pois
financia 92% dos procedimentos feitos no país. Todavia, quando
observamos o índice de transplantes post mortem proporcional
à população, o Brasil tem uma taxa pequena, principalmente
quando comparada a outros países (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 2015).
A recusa familiar é apontada como um dos principais
fatores responsáveis pela escassez de órgãos e tecidos para
transplantes e essa está intimamente ligada a baixa compreensão
do diagnóstico de morte encefálica. Famílias que compreendem
bem esse diagnóstico são mais favoráveis à doação de órgãos,
em comparação com as famílias que acreditam que a morte
só ocorre após a parada cardíaca. Dessa forma, o baixo nível
de informação da população reduz drasticamente o número
de pacientes que poderiam ser beneficiados por transplante
(MORAES, 2007)
Diante dessa situação, o profissional de saúde deve
ser educador afim de modificar a opinião pública quanto aos
conceitos errôneos. Entretanto, essas crenças só poderão ser
desfeitas se os educadores estiverem muito bem embasados
na sua formação integral e interdisciplinar para saber a correta
abordagem de educação da população que estão atendendo.
O profissional deve desenvolver programas planejados
para um processo educativo contínuo, respaldado por
referenciais teóricos e modelos cientificamente reconhecidos,
destinados a todos os segmentos da população. Além disso,
deve ter conhecimentos sobre a morte, suas causas e fenômenos
a ela relacionados e também princípios religiosos, para que
entendam os pensamentos da família dos possíveis doadores e
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não se tornem uma agressão durante a abordagem. O preparo
dessas famílias também precisa ser considerado para que não
haja a falsa ideia de que a morte está sendo esperada para
salvar outras vidas (MORAIS; MORAIS, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O princípio da integralidade dispõe de diversos
significados, entre eles: direito universal de ser atendido em
suas necessidades de saúde, identificação do sujeito em sua
totalidade, considerando os diferentes contextos que estão
inseridos, entre outros. Já a interdisciplinaridade nas equipes
de saúde envolve a construção de um conhecimento integral
por meio da interação entre as diversas disciplinas. Assim, para
que a saúde possa ser compreendida em toda a sua dimensão
e para que a abordagem ao paciente seja feita de forma
completa são necessários conhecimentos sobre os aspectos
social, psicológico e biológico. Os trabalhadores da saúde, em
sua maioria, reconhecem a importância desses princípios e não
apresentam resistência a ideia de aplica-los em suas rotinas.
Infelizmente o que impede a aplicação é a falta de
conhecimento e outros empecilhos, como: a realidade dos
locais de atenção à saúde, formação isolada dos contextos,
fragmentação do ensino em disciplinas que não se comunicam
entre si e a valorização das especialidades. Além disso, foi
identificada a necessidade de investimento em formação e
capacitação dos profissionais de saúde nesses princípios.
Felizmente, transformações vêm ocorrendo na área
da saúde, e nessa nova perspectiva de educação, projetos
curriculares integrados fazem parte da estratégia de mudança.
A concepção crítica da educação, também presente nesses
novos currículos, pretende nortear a educação em saúde para
conscientização e mudança. Consequentemente, profissionais
mais engajados com a realidade da saúde no local e contexto em
que trabalham podem ser educadores para modificar a opinião
pública quanto a conceitos em saúde errôneos. Entretanto,
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isso só pode ser feito se os profissionais estiverem muito bem
embasados na sua formação integral e interdisciplinar para
saber a correta abordagem de educação da população que
atendem.
Portanto, é de extrema importância para a saúde coletiva
que profissionais da saúde recebam uma formação orientada
pela integralidade e interdisciplinaridade. Com essa formação,
profissionais tornam-se aptos de orientar e promover práticas
educativas para a população que atendem. Além disso, de
posse de ambos princípios, pacientes e profissionais da saúde
partilham conhecimentos e desenvolvem uma consciência
crítica sobre sua realidade e os moldes de atenção à saúde atuais
e assim podem reivindicar mudanças nos serviços e tornam-se
ainda mais comprometidos no cuidado à saúde.
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REDE DE
ATENÇÃO
Saúde
À
Para
usuários com
deficiência
Fernanda Sarturi
Silvia maria de
oliveira pavão

As últimas décadas foram marcadas
por grandes avanços nas áreas da saúde
e educação, principalmente no que
tange a percepção do usuário destes
sistemas como sujeito partícipe do seu
percurso. Sob este aspecto, destacase a Lei Orgânica de Saúde 8.080/90
(BRASIL, 1990) que garante a saúde como
direito de todos e dever do Estado.
Ao passo que mudanças ocorreram no modo de fazer
saúde e educação houveram mudanças diante das necessidades
de saúde da população seja por questões epidemiológicas, seja
pela nova percepção do usuário diante de sua saúde. O Sistema
Único de Saúde (SUS) traz como doutrina a universalidade,
equidade, integralidade e, como princípios a regionalização e
hierarquização, resolubilidade, descentralização e participação
dos cidadãos. Destarte aqui os cidadãos com deficiência
cuja Lei 7.853 de 24 de Outubro de 1989 (BRASIL, 1989), no
inciso referente à saúde, atribui ao setor à promoção de ações
preventivas; a criação de uma rede de serviços especializados
em reabilitação e habilitação; a garantia de acesso aos serviços
de saúde e seu adequado tratamento e o desenvolvimento de
programas de saúde voltados para estes. São consideradas
pessoas com deficiência as que apresentam algum impedimento
físico, mental ou sensorial associado às barreiras para inclusão
existentes na sociedade, ou às que têm limitações que
impossibilitam sua participação plena como cidadãos no meio
em que vivem (BRASIL, 2009, 2015).
Neste sentido, políticas, portarias e serviços isolados
como à Saúde Auditiva, Assistência à Pessoa com Deficiência
Física e Assistência à Pessoa com Deficiência Visual não
obtiveram articulação consistente junto aos serviços de atenção
à saúde nos diferentes níveis, fato este possivelmente associado
ao caráter fragmento deste tipo de medida (CAMPOS; SOUZA;
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MENDES, 2015). No entanto, com o Plano Nacional de Direitos
da Pessoa com Deficiência – Viver Melhor (BRASIL, 2013) se
estabelecem quatro eixos prioritários: Atenção à Saúde, Acesso
à Educação, Inclusão Social e Acessibilidade. A partir de então,
o Ministério da Saúde cria esta agenda no SUS por meio da
Portaria 793 que implementa a Rede de Cuidado à Pessoa com
Deficiência (BRASIL, 2012).
Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a), as
redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e
serviços, a partir da integração com sistemas de apoio técnico,
logístico e gestão que tem o intuito de garantir a integralidade
do cuidado. A rede de atenção à saúde é composta pelo
conjunto de serviços e equipamentos de saúde que se dispõe
num determinado território, seja ele um distrito sanitário,
um município ou uma regional de saúde. Estes serviços são
como os “nós” de uma rede, a saber: Unidades Básicas de
Saúde (UBS), Hospital, Centro de Atenção Psicossocial, Serviços
de Urgência e Emergência, Centros de Reabilitação, Centro
de Referência e Apoio Social, Ambulatórios, ente outros.
Entretanto, a construção de uma rede da saúde implica mais
do que ofertas de serviços num mesmo território. A construção
de redes se apresenta como uma tarefa complexa, exigindo a
implementação de tecnologias que qualifiquem os encontros
entre diferentes serviços, especialidades e saberes.
Considerando o exposto acredita-se na importância desta
temática na atualidade, visto que envolve uma complexidade
de elementos pertinentes ao campo da saúde, educação,
direito, cidadania e inclusão social. A dimensão dos aspectos da
deficiência no Brasil em termos quantitativos e/ou qualitativos é
ampla e, para tanto faz-se necessário aprofundar as discussões
e a produção de conhecimento sobre este tema em nível local
regional e nacional.
Este fato, reforça a relevância deste coletivo como área
prioritária de investimentos em diferentes campos, sobretudo
da saúde e educação, favorecendo a formulação de políticas
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que vislumbrem a produção de cidadania para pessoas com
deficiência. A construção da rede de cuidados à pessoa com
deficiência corrobora com o Plano Nacional de Saúde 2012 - 2015
(BRASIL, 2011) alinhando-se aos desafios de aperfeiçoamento do
SUS para que a população tenha acesso a serviço de qualidade,
com equidade e compromissos pactuados na rede de atenção à
saúde, principalmente com a articulação entre os serviços.
Considerando o disposto acima tem-se como problema
de pesquisa - Qual a produção científica sobre usuários com
deficiência na rede de atenção à saúde no Scientific Electronic
Library Online e na Biblioteca Virtual em Saúde? A partir disso
o objetivo deste estudo é discutir o acesso das pessoas com
deficiência à rede de atenção à saúde.

MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura
descritiva que segundo Gil (2006) é desenvolvida sustentando-se
em material já elaborado, fato que permite ao investigador
uma cobertura mais ampla do tema, além de descrever as
características do fenômeno estabelecendo a relação entre as
variáveis.
A coleta de dados ocorreu junto a Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS-BIREME) nas bases de dados eletrônicas: Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica
(MEDLINE) e na biblioteca eletrônica - Scientific Electronic
Library Online (SCIELO).
A pesquisa ocorreu em outubro de 2015, a partir das
palavras “deficiência” and “saúde” and “rede” para todos
os índices. A delimitação temporal foi de 2008 a 2015, por
considerar que a maior parte das políticas vigentes, pensadas
para esta população foram promulgadas a partir de 2008.
Foram encontrados no total 52 produções, sendo os
critérios de inclusão estabelecidos: ser artigo, estar disponível
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na íntegra em suporte eletrônico, ser publicado em periódico
nacional e, estar disponível gratuitamente. Os critérios de
exclusão estabelecidos foram: teses, capítulos de teses, livros,
capítulos de livros, anais de congressos ou conferências e
relatórios técnicos e/ou científicos.
Para a análise dos artigos na íntegra, utilizou-se uma ficha
de extração de dados composta das variáveis: ano de publicação;
local da produção; objetivo; abordagem metodológica; método;
local do estudo; sujeitos; resultados; categoria de análise
(referencial). Após foi realizada a organização descritiva dos
construtos encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da leitura prévia dos títulos e resumos, dos
52 artigos encontrados, foram selecionados sete artigos para
discussão, todos da biblioteca SCIELO, respeitando os critérios
de inclusão e exclusão estabelecidos. Para constar do total de
artigos encontrados 50 foram do SCIELO e dois da BVS. Sob
este aspecto, pode-se afirmar que além da pouca produção
que versa sobre o tema o descritor deficiência abarca uma
gama de produções que não estão relacionadas ao conceito
aqui estabelecido o que se considera preocupante diante da
importância deste tipo de pesquisa para sustentar estudos
acadêmicos.
Exposto isso, optou-se por discorrer de forma sucinta
sobre o conceito de rede de atenção à saúde, aqui reconhecido,
bem como sobre as necessidades dos usuários com deficiência
que procuram pelos serviços de saúde antes de trazer os achados
desta pesquisa. As redes de atenção segundo Mendes (2010)
são como um conjunto de serviços de saúde com missão única
e objetivos comuns, que permitem ofertar atenção contínua e
integral à população.
Nesse sentido, discutir o acesso à saúde exige refletir sobre
fatores epidemiológicos, demográficos, econômicos, culturais e
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sociais em destaque aqui para análise epidemiológica já que as
pessoas com deficiência encontram-se no grupo das condições
crônicas de saúde (IBGE, 2010). Pensar sobre a rede de atenção
ao usuário com deficiência emerge a necessidade de olhar para
o contexto vivido por esta população. A acessibilidade envolve a
possibilidade de deslocamento seguro, o que se relaciona tanto
a mobilidade, quanto ao ambiente físico tendo que considerar
também, no caso dos serviços de saúde, as características da
oferta dos serviços e a distância geográfica para o deslocamento
(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Ponderado isso, conforme
a deficiência do usuário será a facilidade ou dificuldade em
acessar a rede de saúde.
Sobre os estudos selecionados a pesquisa de Tanaka e
Ribeiro (2008) analisou a atenção prestada à 411 crianças de
cinco a onze anos em uma UBS de São Paulo com o objetivo de
contribuir para o aprimoramento e compreensão do processo
de saúde mental na infância durante o atendimento na atenção
básica (AB). Como resultado constatou-se que os pediatras
apresentam baixa sensibilidade para reconhecer problemas
de saúde mental em crianças de cinco a onze anos atendidas
naquele período e local. Os achados deste estudo apontam
para necessidade de incluir na graduação e pós-graduação
ações destinadas à melhoria da qualidade da assistência à saúde
mental na infância, na atenção básica. Além disso, investir na
organização do trabalho intra e inter serviços visando trabalho
em rede e a capacitação dos profissionais. Vianna, Cavalcanti e
Acioli (2013) corroboram ao dizer que apesar dos avanços ainda
permanece distante a prática de saúde aos princípios do SUS
principalmente para grupos com necessidades especiais. As
lacunas na oferta de serviços e o despreparo dos profissionais
da rede de atenção à saúde diante das pessoas com deficiência
é reflexo dos nichos durante a formação. Fato que vem tomando
espaço na agenda dos Ministérios da Saúde e Educação diante
de projetos que proporcionem aos acadêmicos vivenciar o SUS
e conhecer seus usuários ainda durante a graduação.
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Em 2009, Othero e Dalmaso com o objetivo de conhecer
as representações dos profissionais de um centro de saúdeescola em São Paulo sobre a deficiência e o papel da atenção
primária diante das necessidades da pessoa com deficiência
destacam que estes usuários precisam de habilidade extras e
uma “força interna” superior para superar suas dificuldades e
ações no mundo. As autoras discorrem sobre as dificuldades
na acessibilidade urbana e arquitetônica, sendo esta a principal
preocupação citada pelos profissionais do serviço que adaptaram
uma sala no térreo para atender a todos os usuários. Porém,
fica evidente a tensão verificada pelas pesquisadoras entre o
discurso e a prática destes profissionais. No discurso abordam
as necessidades e demandas das pessoas com deficiência
englobando aspectos socioculturais, mas na prática o trabalho
está voltado para o corpo e as patologias. Fato observado nos
registros realizados nos prontuários, os quais pouco ou nada
mencionam a história de vida do usuário. No entanto, o cuidado
com a família é bastante enfocado no serviço e registrado.
No cotidiano dos serviços de saúde são poucos os
usuários que buscam pela rede de atenção, possivelmente
por não a conhecer e também pela própria equipe de saúde
não ter conhecimento do real quantitativo destes usuários.
Esta perspectiva provoca a reflexão diante da necessidade
de se trabalhar junto aos agentes comunitários de saúde,
principalmente, a fim de que tragam para a unidade esta
demanda especialmente do pré-natal ao nascimento períodos
cruciais para prevenção de agravos.
A avaliação de serviços em Audiologia por Bevilacqua et
al. (2009) traz para discussão a importância de se estabelecer
indicadores de qualidade para o SUS. Esta possibilidade
permite obter informações concretas e úteis para definição
de prioridades, reorientação de práticas e monitoramento
de programas por parte da equipe e da gestão. Conforme
Donabedian (1980) a avaliação de qualidade dos serviços e saúde
pode abordar três seguimentos: a estrutura, o processo e os
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resultados. O uso de indicadores pode ser um excelente aliado
para implementar serviços e a rede de atenção à pessoas com
deficiência, especialmente, por se tratar de um rede a pouco
tempo prioritária para área da saúde que necessita de inúmeras
e diversas adaptações a serem desveladas que contemplem as
demandas destes usuários.
A pesquisa de Lima et al. (2014) sobre o cuidado e
assistência à saúde auditiva de recém-nascidos (RNs) em
maternidades de uma rede municipal de saúde reforça que
quanto antes for diagnosticada e tratada a deficiência auditiva
há uma redução dos custos em saúde pública e educação.
Quanto mais precoce maior a possibilidade de desenvolvimento
linguístico, educacional e de inclusão social. O “Teste da
Orelinha” é oferecido pelo SUS e, realizado em UBS desde 2004
(BRASIL, 2004).
Com o objetivo de identificar a constituição das redes
de apoio social das pessoas com deficiência física Holanda et
al. (2015) constata que a rede de apoio destas pessoas esta
constituída principalmente pela família, sendo esta rede a
responsável pela locomoção do indivíduo até o serviço de
saúde quando ela existe. Os autores afirmam que as limitações
de locomoção são as principais barreiras para o acesso a
unidade de saúde. Griep et al. (2005) discorrem que a rede
de apoio social assume importância fundamental na vida e na
qualidade da assistência à pessoa com deficiência. Observa-se
que o cuidado à saúde deste usuário costumeiramente é restrito
aos centros de reabilitação e serviços de atenção secundária
o que além de comprometer o acesso atinge a integralidade
da atenção. Sob esta ótica, vale mencionar que pouco se sabe
sobre a organização dos serviços, seja diante da estrutura física,
seja diante da qualificação profissional para esta demanda.
Ter mais serviços e mais equipamentos é fundamental,
mas não basta. É preciso também garantir que a ampliação
da cobertura em saúde seja acompanhada de uma ampliação
da comunicação entre os serviços, resultando em processos
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de atenção e gestão mais eficientes e eficazes, que construam
a integralidade da atenção. São estes processos de interação
entre os serviços e destes com outros movimentos e políticas
sociais que fazem com que as redes de atenção sejam sempre
produtoras de saúde num dado território. A rede transversal, que
se produz pelos entrelaçamentos que ocorrem entre diferentes
atores, serviços, movimentos, políticas num dado território - ou
seja, a rede heterogênea - é que parece ser o lugar da novidade
na saúde. É ela que pode produzir diferenças nas distribuições
de poderes e saberes (BRASIL, 2010b).

CONCLUSÃO
Ao finalizar o estudo foi possível desvelar parte do acesso
aos serviços de saúde pelos usuários com alguma deficiência na
rede de atenção à saúde e, com isso afirmar que existe baixa
produção sobre o tema. A partir das pesquisas selecionadas
pode-se dizer que ainda há uma longa caminhada a ser traçada.
No entanto, vale dizer que com o passar de vinte e cinco anos da
criação do SUS e, especialmente por volta de dez anos da maioria
das ações pensadas para as pessoas com deficiência houveram
avanços. Pode-se depreender que ocorre certa desacomodação
nos serviços de saúde e na formação provocada por programas
e portarias. Sob este enfoque torna-se imprescindível que as
ações para saúde do cidadão brasileiro e aqui em destaque
os com necessidades especiais sejam pensadas e entrelaçadas
junto a área da educação.
Os constructos das pesquisas aqui elucidados deixam
pontos claros a serem pensados e dialogados em prol de uma
efetiva e eficiente Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência elaboração de indicadores de qualidade da assistência; suporte
social; cuidado à família; prevenção; implementação da temática
na graduação e pós-graduação; capacitação dos profissionais e
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a comunicação entre os pontos de rede. Sustentando-se nestas
constatações existem lacunas a serem preenchidas e ações a
serem fortalecidas para implementação desta rede.
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ASPECTOS
FUNDAMENTAIS
Para
DIAGNÓSTICO E
TRATAMENTO
DA
CORRETO
ENXAQUECA
Ivy Bauer Lovatel

A
enxaqueca
é
uma
cefaleia
primária, originada de uma reação
neurovascular anormal que ocorre em
um organismo geneticamente vulnerável
e que geralmente depende de fatores
desencadeantes.
Exterioriza-se
clinicamente por crises repetidas de
dor de cabeça de frequência variável –
desde poucas crises durante a vida até
inúmeros episódios por mês – e outras
manifestações associadas (BOSCHETTI,
2007; CAREZZATO; HORTENSE, 2014).
A importância de se discuti-la se deve a alta prevalência
dessa doença, que já é um problema de saúde pública global.
Sua prevalência na população mundial é de 12%, sendo que
acomete mais mulheres (18 a 20%) do que homens (4 a 6%). Nas
crianças, esse número varia entre 4 e 8%. Já a faixa etária mais
afetada é dos 20 aos 50 anos (KRYMCHANTOWSKI; MOREIRA
FILHO, 1999). Além disso, a enxaqueca é a cefaleia que mais leva
seus padecentes a procurar ajuda médica (KRYMCHANTOWSKI,
1998).
Outro fato importante sobre a enxaqueca que a torna
relevante para discussão é o seu grande caráter incapacitante, que
causa impactos pessoais, sociais e econômicos. Primeiramente,
a enxaqueca afeta negativamente o bem-estar dos indivíduos
acometidos, os quais se encontram em constante sofrimento
individual e com receio do aparecimento de uma nova crise.
Além de esses sentimentos serem muito incômodos para o
indivíduo, esse peso emocional, muitas vezes, pode colaborar
para desencadear um novo episódio, tornando a situação
mais grave ainda. A enxaqueca também resulta em prejuízos
socioeconômicos significativos, tanto a nível acadêmico quanto
no mercado de trabalho, justamente porque a faixa etária mais
acometida (20 aos 50 anos) corresponde às idades de maior
produtividade da população. Portanto, as consequências
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envolvem custos diretos – gastos com o sistema de saúde – e
indiretos – prejuízos pela falta às aulas e ao trabalho e diminuição
do rendimento (VINCENT et al., 1998).
Então, esse artigo de cunho bibliográfico visa estabelecer
os principais tipos de enxaqueca, seus critérios diagnósticos,
principais características e sintomas associados, importantes
para facilitar à população em geral a identificação da doença
e, consequentemente, iniciar tratamento correto e o mais
precoce possível, a fim de melhorar a qualidade de vida dos
doentes e minimizar os impactos socioeconômicos. Igualmente
atendendo a esse propósito, esse artigo também irá listar os
principais fatores desencadeantes da enxaqueca, que auxiliam
no tratamento profilático.

MÉTODOS
A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica,
do tipo revisão narrativa, que apresenta uma relação de estudos
associados ao tema, produzidos por diversos autores. Para
isso, foi realizado um levantamento bibliográfico na base de
dados PubMed (www.pubmed.com), Lilacs (lilacs.bvsalud.org)
e Scielo Brasil (www.scielo.br) nos meses de dezembro de 2015
e janeiro de 2016, sendo “enxaqueca” o termo utilizado para a
pesquisa. Foram filtrados apenas artigos que disponibilizavam
o texto completo. No PubMed foi encontrado um total de 6
publicações, na Liliacs um total de 304 e no Scielo Brasil um total
de 110. Diante disso, foi dada a preferência para os publicados
nos últimos 10 anos (de 2005 a 2015), a fim de contar apenas
com pesquisas mais recentes. A seguir foram selecionadas as
publicações pertinentes a cada tópico do artigo.
Também foi utilizado a Classificação Internacional de
Cefaleias – CIC 3-beta – 2014, traduzida para o português a
partir da International Classification of Headache Disorders –
ICHD 3-beta – 2013 e disponível em www.ihs-headache.org/
ichd-guidelines.
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A partir dessas fontes, se fez uma leitura seletiva para
identificação das partes que mais interessavam e uma leitura
analítica com a finalidade de sumariar as informações contidas,
de forma que elas possibilitassem a obtenção de respostas aos
objetivos da pesquisa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Segundo a Classificação Internacional de Cefaleias
(CIC 3-beta), a enxaqueca possui dois subtipos principais:
1.Enxaqueca sem aura, caracterizada por cefaleia com
características específicas e sintomas associados, e 2.Enxaqueca
com aura, caracterizada, principalmente, pelos sintomas
neurológicos focais transitórios que geralmente precedem ou
frequentemente acompanham a cefaleia. É comum que os
portadores de enxaqueca apresentem ambos os tipos: sem aura
e com aura (FLEMING; PEREIRA JUNIOR, 2009).
A enxaqueca sem aura é a enxaqueca comum,
caracterizada por cefaleia de localização bilateral ou unilateral,
caráter pulsátil, intensidade moderada ou grave e agravada por
atividade física de rotina, como caminhar e subir escadas. Além
disso, a duração dos episódios de cefaleia é, geralmente, de 4 a
72 horas. Nos casos em que o indivíduo adormece durante uma
crise e acorda sem a mesma, considera-se a duração da crise até
o momento do despertar. A cefaleia ainda é acompanhada de
náuseas e/ou vômitos ou fotofobia e fonofobia. São necessários,
pelo menos, cinco episódios que preencham essas características
para dar-se o diagnóstico de enxaqueca sem aura (CIC 3-beta,
2014, p. 23 e 24).
Por outro lado, a enxaqueca com aura é caracterizada
pelo surgimento de sintomas neurológicos focais transitórios
que se instalam de forma gradual antes do aparecimento da dor
de cabeça e que podem se alastrar para a fase de cefaleia ou
desaparecer antes, o que é mais comum. São esses sintomas que
constituem o que chamamos de “aura”, sendo os mais comuns a
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visão embaçada, a visualização de luzes tremulantes e raios em
zigue-zague, perda do campo visual, formigamento, dormência,
perturbações na formulação e compreensão da linguagem
(afasias) e fraqueza motora. Geralmente, esses sintomas duram
de 5 a 20 minutos, não ultrapassando 60 minutos, com exceção
das manifestações motoras que podem durar ate 72 horas. Além
disso, são unilaterais e totalmente reversíveis. Dois episódios
preenchendo tais critérios são necessários para diagnosticar a
enxaqueca com aura. Entretanto, é importante ressaltar que,
em alguns casos, a aura se manifesta isoladamente, isto é, não
é seguida de dor de cabeça. (CIC 3-beta, 2014, p. 24 e 25).
Analisando a literatura em relação às características
da enxaqueca percebeu-se que Beckmann et al., (2009), ao
avaliarem 121 pacientes com diagnóstico de enxaqueca crônica,
observaram que a dor na cabeça era predominantemente
unilateral, podendo se manifestar em qualquer um dos lados
(43,8%), estritamente no lado esquerdo (19%) ou estritamente
do lado direito (19%). Já Rueda-Sánchez (2009), observou o
contrário em seu estudo: dos 141 pacientes com enxaqueca,
74,5% apresentou dor bilateral, 16,3% dor à direita e 9,2% dor
à esquerda da cabeça. Além disso, o estudo de Beckmann et al.,
(2009) indicou que 67% dos pacientes tinham dor tipo pulsátil,
14% tiverem dolorimento, 10% dor em pontada e 9% pressão. Já
Rueda-Sánchez (2009) observou dor pulsátil em 85% dos casos,
pressão em 33,3%, pontada em 17% e sensação semelhante
a um choque elétrico em 1,4% dos pacientes. Ademais, a
localização da dor pode ser frontal (27,7%), temporal (27%),
occipital (13,5%), localizada no vértice (5%) ou facial (0,7%),
segundo Rueda-Sánchez (2009).
Quanto à intensidade da dor, avaliada em uma escala de
0 a 10 no estudo de Rueda-Sánchez (2009), foi constatado que
a dor da enxaqueca varia de moderada a intensa, sendo que
62,4% dos pacientes informaram uma intensidade da dor maior
do que 8 pontos. No mesmo estudo de Rueda-Sánchez (2009)
também se verificou que em 70,2% dos casos, o exercício físico
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habitual, como subir escadas ou carregar um peso, aumenta
a intensidade da dor. A intensidade diminuiu com o exercício
somente em 2,8% dos pacientes e não teve efeito em 27%.
Em relação à duração da dor, o estudo de Adoukonou
et al. (2014) observou dor com duração inferior a 4h em 27,5%
dos indivíduos, duração de 4 a 72h em 62,6% e mais de 72h
em 9,9%. O mesmo estudo também verificou a frequência
dos episódios no mês e chegou a seguinte constatação: 1 a
4 vezes em 64,3%, 5 a 9 vezes em 14%, mais de 10 vezes no
mês em 0,6% e desconhecido nos demais 21,1%. Já RuedaSánchez (2009) observou nos participantes de seu estudo que a
duração média das crises de enxaqueca foi de 12 a 16 horas e a
frequência foi aproximadamente 4 dias por mês.
Quanto as manifestações associadas, o estudo de
Beckmann et al., (2009) concluiu que 83,5% dos pacientes
apresentaram fotofobia e 72,7% fonofobia. Já Rueda-Sánchez
(2009) verificou fotofobia em 79,4% dos pacientes e fonofobia
em 87,2%, além de anorexia (63,8%), náuseas (54,6%), insônia
(53,9%), fadiga (41,1%), perda da libido (37,6%), depressão
(37,6%), hiperemia conjuntival (32,6%), vômito (31,2%), dentre
outros.
Alguns doentes também experimentam sintomas
premonitórios que começam horas ou até dois dias antes dos
sintomas característicos do episódio de enxaqueca, com ou
sem aura, os quais são chamados de “pródomos”. O estudo de
Rueda-Sánchez (2010) entrevistou 141 pacientes com enxaqueca
e estabeleceu que 28,9% deles têm sintomas prodômicos, com
diferentes características e uma duração média de 30 minutos.
Os pródomos mais comuns foram: dor, fadiga, pulsação e
perturbação ocular (4,2%); sensação de pulsação, dormência
e dor na testa (3,5%); sensibilidade à luz (2,8%); irritabilidade
(2,8%); tensão, dormência ou mal estar na cabeça (2,8%).
Além dos sintomas premonitórios e dos sintomas associados à
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dor de cabeça, também são observados sintomas posteriores
à cefaleia: cansaço (27,7%), sonolência (20,6%), irritabilidade
(11,3%) e depressão (6,4%) (RUEDA-SÁNCHEZ, 2009).
Da mesma forma que é importante estabelecer os critérios
e as manifestações clínicas para se fazer o diagnóstico correto
e precoce, resultando em um direcionamento do tratamento,
o maior conhecimento acerca dos fatores desencadeantes da
enxaqueca possibilita um planejamento da assistência voltado
para se evitar esses fatores e, dessa forma, os episódios de
enxaqueca. Esses gatilhos da enxaqueca são os mais variados
e a literatura relata alguns deles. Adoukonou et al. (2013)
observaram que os principais foram: insônia (90,1%), fadiga
mental (85,4%), ansiedade (68,4%), barulho (67,3%), cansaço
físico (62%) e exposição ao sol (60,2%).
Aspectos emocionais e psicológicos podem desencadear
o quadro de enxaqueca. Os principais responsáveis nesse
quesito são o cansaço, a exaustão mental, o estresse e a
ansiedade (ADOUKONOU et al., 2009; BECKMANN et al., 2009;
SJOSTRAND et al., 2010).
Aspectos ambientais como a mudança de temperatura
atmosférica também podem levar a uma crise. Um estudo
que comprova a influencia do clima como desencadeante da
enxaqueca foi realizado em Santos-SP, o qual mostrou que a
baixa umidade do ar e a baixa pressão atmosférica se relacionam
a maior incidência de crises de enxaqueca (CAMPANA et
al., 2012). Uma vez que altas pressões atmosféricas estão
relacionadas com maiores índices de poluição, o estudo
pareceu indicar, de forma indireta, que o fator poluição do ar
não se correlacionou com as crises de enxaqueca. Entretanto,
outros estudos apontam a poluição como fator desencadeante
(SZYSZKOWICZ et al., 2009a e 2009b).
Quanto a estímulos sensoriais, são observados alguns
odores funcionando como gatilhos da enxaqueca, como
perfumes em geral - principalmente os femininos -, fumaça
de cigarro, incensos, odor de comida, café, entre outros
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(CAREZZATO; HORTENSE, 2014; SJOSTRAND, 2010). Estudo
realizado em Santos, somente com indivíduos do sexo masculino
com diagnóstico de enxaqueca, verificou que os odores foram
o segundo fator desencadeante mais frequente (LIMA et al.,
2011). Também alguns ruídos e a luminosidade em excesso
podem ser fatores (ADOUKONOU et al., 2009).
Relacionado à alimentação, estar em jejum ou consumir
determinados alimentos e bebidas podem desencadear uma
crise, sendo que os principais que apareceram na revisão
bibliográfica foram o chocolate, o queijo, o vinho tinto, a
cerveja e as bebidas destiladas (CAREZZATO; HORTENSE, 2014;
SJOSTRAND et al., 2010). Um estudo que reforça a importância
do consumo de álcool como fator desencadeante foi realizado
com estudantes de uma faculdade de Medicina de Vitória- ES,
o qual relatou que estudantes de Medicina com diagnóstico de
enxaqueca consomem menos bebida alcoólicas, possivelmente
devido a experiências anteriores com álcool que desencadearam
crises de enxaqueca (DOMINGUES; DOMINGUES, 2011). Mas
se a redução do álcool nesse grupo fosse somente por crises
anteriores provocados pelo consumo, seria esperado que alunos
com enxaqueca mais grave relatassem menor consumo. Então,
outros fatores além de experiências enxaquecosas anteriores
podem contribuir para esse menor consumo de bebidas
alcoólicas.
A quantidade de horas de sono também pode influenciar:
tanto a privação do sono quanto o sono prolongado podem ser
desencadeantes (ADOUKONOU et al., 2009; BECKMANN et al.,
2009). Da mesma forma, fatores hormonais, como mudanças
hormonais e menstruação podem ser disparadores de uma
crise. Inclusive alguns estudos relacionam a menstruação como
justificativa para a maior prevalência de enxaqueca em mulheres
(SJOSTRAND et al., 2010).
Complementando os achados sobre os fatores
desencadeantes, outro estudo avaliou os fatores relatados por
crianças e adolescentes brasileiros, dos 10 aos 19 anos, com
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enxaqueca. 91% relatou a percepção de um fator desencadeante
precipitando a crise, sendo o aspecto ambiental o grupo de
fatores desencadeantes mais relatado, principalmente a
luminosidade em excesso, seguida pelo clima quente e pelo cheiro
de perfume. Depois veio os fatores psicológicos, com destaque
para o estresse, e os fatores relacionados ao sono (FRAGA et al.,
2013). Já em outro estudo brasileiro realizado com adultos, os
gatilhos mais frequentes foram os alimentares, seguidos pelos
aspectos relacionados ao sono e aspectos ambientais (FUKUI
et al., 2008). A diferença dos fatores desencadeantes entre as
diferentes faixas etárias pode ser explicada pelos diferentes
hábitos entre crianças, adolescentes e adultos.
Então, os fatores desencadeantes são inúmeros, mas
não são universais, pois variam de indivíduo para indivíduo. Por
isso, é importante que cada indivíduo que sofre com enxaqueca
tente reconhecer os seus, a fim de evita-los para garantir uma
melhor qualidade de vida.

CONCLUSÃO
Entende-se que a enxaqueca é uma doença com
significativa prevalência no mundo, inclusive no Brasil. É mais
frequente em mulheres e jovens e é motivo pelo qual muitos
indivíduos buscam atendimento médico. Além disso, também
são notáveis os impactos que a enxaqueca pode acarretar à
sociedade, resultando em danos pessoais e prejuízos financeiros,
relacionados tanto com despesas não bem aplicadas do sistema
de saúde quanto à queda do rendimento nas escolas, faculdades
e empregos.
Assim, fica evidente a importância de se fazer o
diagnóstico da enxaqueca o mais precoce possível, a fim de
iniciar tratamento correto e, consequentemente, minimizar os
efeitos incapacitantes da doença. Para isso, é fundamental o
conhecimento dos principais tipos de enxaqueca: 1.Enxaqueca
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sem aura e 2.Enxaqueca com aura, bem como seus critérios
diagnósticos. Da mesma forma, suas principais características e
sintomas associados – localização unilateral ou bilateral, caráter
principalmente pulsátil, intensidade moderada ou grave,
agravada por atividades física de rotina, duração de 4 a 72
horas, associada principalmente a náuseas, vômitos, fotofobia
e fonofobia e, muitas vezes, com sintomas premonitórios –
também são fundamentais para estabelecer o diagnóstico.
Para auxiliar no tratamento, também se faz essencial
conhecer os fatores desencadeantes da enxaqueca. Eles são
inúmeros e variam de indivíduo para indivíduo, mas os mais
frequentes são: aspectos emocionais e psicológicos (cansaço,
fadiga mental, ansiedade, estresse), aspectos ambientais
(mudança de temperatura, umidade do ar), estímulos sensoriais
(odores, barulho, luminosidade), alimentação (jejum, chocolate,
queijos fortes, vinho tinto, cerveja, bebidas destiladas),
quantidade de horas de sono e fatores hormonais. A importância
de conhecê-los se dá pelo fato de que, após identificados,
podem ser evitados e, consequentemente, pode-se prevenir
uma nova crise de enxaqueca.
Diante do exposto, exacerba-se a necessidade do
desenvolvimento de futuras políticas públicas que tenham
como objetivo o esclarecimento e orientação da população
leiga sobre enxaqueca. Essas poderiam fazer esclarecimentos
voltados principalmente à população alvo e com atenção
especial as características da enxaqueca, sintomas associados e
seus possíveis fatores desencadeantes, de modo que facilite às
pessoas, no seu dia-a-dia, o reconhecimento desses aspectos,
tanto em si como nas pessoas de seu convívio, e a posterior
consulta em um médico.
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INFLUÊNCIA
DA
DISMENORREIA
NAS ATIVIDADES
LABORAIS E
VIDA ACADÊMICA
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A função menstrual fisiológica depende
de ações coordenadas de diversos
órgãos: ovários, hipófise, hipotálamo
e sistema nervoso central (BEZNOS,
2014). Caso haja alteração no padrão
menstrual, que pode ocorrer devido à
falta ou o excesso de menstruações
em determinado tempo, caracterizam-se
períodos de distúrbios, irregularidades
ou perturbações menstruais (HALBE,
2000).
Segundo Beznos (2014), os distúrbios do ciclo menstrual
são alterações que podem ocorrer em qualquer época da
vida reprodutiva da mulher, porém, são mais frequentemente
observados logo após a menarca ou no período da pré e
perimenopausa. Geralmente, essas alterações acontecem
devido ao desequilíbrio na produção dos hormônios estrogênio
e progesterona (SOGESP, 2002). Diante disso, estudos
correlacionam estes fatores hormonais com a alteração de
cognição/memória feminina durante os ciclos menstruais
(LOPEZ; ANDRADE; MANRIQUE-ABRIL, 2008).
Conforme Suutuama e Ruoppila (1998), a função
cognitiva envolve fatores como aprendizagem, atenção,
raciocínio, solução de problemas, percepção, velocidade do
desempenho e tempo de movimento. Assim, percebe-se que
o período menstrual pode estar correlacionado com limitações
das atividades laborais e de lazer da mulher (CASTRO;
GALLEGUILLOS, 2009).
Dentre as associações ocorridas durante as irregularidades
do ciclo menstrual, a dismenorreia, dor severa e pélvica (PITTS
et al., 2008), juntamente com a tensão pré-menstrual (TPM), é
a principal responsável pelo absenteísmo feminino no trabalho
e na escola (DIEGOLI; DIEGOLI, 2007). Para Bregsjo (1979),
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mulheres que trabalham durante o período de dismenorreia
apresentam redução da capacidade de trabalho, com menor
produtividade ou presenteísmo.
Desta forma, este estudo teve como objetivo identificar
na literatura científica publicações que apresentassem a
influência da dismenorreia nas atividades laborais e de vida
acadêmica.

MÉTODOS
Este estudo se caracteriza como uma revisão integrativa
de literatura sobre a influência da dismenorreia na vida
acadêmica e atividades laborais. Este tipo de revisão permite
a síntese de um assunto para a melhor compreensão de uma
questão e incorporação das evidências na prática clínica
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Os descritores utilizados para a busca foram: dismenorreia
(dysmenorrhea), memória (memory), cognição, eficiência,
absenteísmo e baixo rendimento escolar. As bases de dados
utilizadas foram: Medline, Bireme, LILACS e SciELO.
Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos em
português, inglês ou espanhol e textos completos que tivessem
relação com o tema desta revisão. Foram excluídos capítulos
de livros, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso,
resumos e anais de eventos científicos, bem como textos que
não estivessem disponíveis de forma gratuita. Também foram
excluídos artigos sobre o tratamento medicamentoso da
dismenorreia.
Inicialmente, foi realizada a leitura do título e resumo
da publicação, seguida pela leitura completa do artigo, para
verificar adequação dos critérios de inclusão e exclusão.
Na busca nas bases de dados, identificaram-se 34
estudos, sendo alguns duplicados. Porém, ao se aplicarem os
critérios inclusão e exclusão, apenas 03 foram selecionados.
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Após, foram coletados os seguintes dados: autores, ano e país
da publicação; objetivo e tipo de estudo; amostra e resultados;
que são apresentados na tabela a seguir.
A análise dos artigos selecionados foi realizada através
do estudo detalhado dos mesmos com a interpretação dos
principais resultados apontados pelos autores, apresentados
por meio da descrição dos achados em tabelas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 03 artigos analisados que atenderam aos critérios de
inclusão e exclusão, 02 foram publicados na língua portuguesa
e 01 na língua espanhola.
A Tabela 1 apresenta a relação do número de artigos
encontrados e selecionados em cada de base pesquisada.
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A prevalência de dismenorreia em mulheres é
significativa, cerca de 70% das mulheres pesquisadas referiu ou
foi diagnosticada com este transtorno menstrual, e segundo o
estudo de Nina et al. (1993) a faixa etária mais afetada é de 21-30
anos. Com relação à intensidade da dor, a maioria das mulheres
(76,45%) referiu sentir desconforto moderado ou grave durante
este período. Observou-se que realmente existe influência da
dismenorreia na taxa de presenteísmo relatada pelas mulheres
que é aproximadamente 56%. A taxa encontrada com relação
ao absenteísmo foi um pouco menor (32,8%), porém ainda
relevante.
Vários autores concordam que a dismenorreia é causa de
limitação nas atividades laborais e de lazer (DIEGOLI; DIEGOLI,
2007, BARACHO, 2002, STEPHENSON; O’CONNOR, 2004).
Observando outros estudos pode-se observar que em 8 a 18%
das mulheres o desconforto menstrual é tão intenso que a
impede de realizar suas atividades de vida diária e, juntamente
com a tensão pré-menstrual (TPM), são as principais responsáveis
pelo absenteísmo feminino no trabalho e na escola (DIEGOLI;
DIEGOLI, 2007).
Estudos referem que, ao longo do ciclo menstrual, as
mulheres estão sujeitas a alterações na cognição (LACREUSE;
HERNDON; MOSS, 2000). Para Suutuama e Ruoppila (1998),
a função cognitiva envolve a aprendizagem, o tempo de
movimento, a velocidade do desempenho, a percepção, a solução
de problemas, o raciocínio e a atenção. Segundo Bregsjo (1979),
mulheres que trabalham durante o período de dismenorreia
apresentam redução da capacidade de trabalho, com menor
produtividade. Logo, a dismenorreia não está relacionada
somente ao absenteísmo, mas também ao presenteísmo, o
que gera um fator social e econômico importante para os dias
atuais.
A análise de diferentes estudos mostra que as taxas de
dismenorreia referidas na literatura apresentam variação de 40
a 70% quando são estudados grupos de mulheres com idade
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inferior a 30 anos (PIATO, 2002). Fonseca et al. (2000) assinalam
que a dismenorreia incide em mais de 60% no grupo etário de
18 a 25 anos, sobretudo em nulíparas. Conforme Rodrigues et al
(2011), a presença de sintomas sistêmicos associados foi referida
por 59,9% das adolescentes jovens e adultas pesquisadas,
sendo a mastalgia o sintoma associado mais frequente (49,5%),
seguida por astenia (28,2%), irritabilidade (24,3%), cefaleias
(16,5%), diarreia (13,6%), náuseas/vômitos (6,8%) e lipotímia
(5,8%). Já no estudo de Passos et al. (2008), cansaço, enjoo e
cefaleia foram os sintomas mais comumente associados, esses
fatores podem gerar um maior desconforto para as mulheres,
interferindo assim no absenteísmo e presenteísmo.
Passos et al. (2008), em seu estudo investigaram a
correlação entre intensidade da dor e produtividade, seja esta
relacionada ao trabalho ou não, e verificaram que as variáveis
foram estatisticamente significativas. Eles ainda observaram que
a estimativa do custo pela perda de produtividade ocasionada
pela dismenorréia primária é igual a, aproximadamente, um mês
de trabalho/ano/funcionária. Com estes dados podemos notar a
importância de intervenções capazes de reduzir a sintomatologia
da dismenorréia, a fim de manter a produtividade das mulheres
durante o período menstrual e, desta forma, evitar os custos
indiretos.
Os tratamentos propostos para a dismenorreia incluem
o uso de anti-inflamatórios não hormonais, anticoncepcionais
orais, ocitocina, vitaminas, agentes tocolíticos, acupuntura e
cirurgia, além da prática de atividades físicas (CHAMPMAN;
SYRJALA, 1990). Segundo estudos de Quintana et al. (2010), o
nível de atividade física interfere favoravelmente na intensidade
percebida da dor, visto que há uma relação inversamente
proporcional entre eles, podendo ser empregado como
opção no tratamento não medicamentoso para os casos de
dismenorreia primária. Tal benefício da atividade física poderá
afetar positivamente a qualidade de vida de mulheres jovens,
interferindo assim, também no absenteísmo e presenteísmo.
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CONCLUSÃO
A dismenorreia afeta de forma intensa a vida das
mulheres, principalmente àquelas pertencentes à faixa etária
de 18 a 30 anos. Além da dor, que pode ser classificada como
leve, moderada ou grave, a dismenorreia está associada
a diversos sintomas, como cefaleia, mastalgia, astenia,
irritabilidade, diarreia, náuseas/vômitos, lipotímia e outros, que
tornam incapacitantes as realizações das AVDs e levando ao
absenteísmo.
Os estudos investigados indicam que a dismenorreia não
interfere apenas no absenteísmo, mas também no presenteísmo,
o que pode gerar um fator econômico importante.
Apesar dos altos índices de dismenorreia que influenciam
nas atividades laborais das mulheres, existem poucos estudos
sobre o assunto.
A desinformação da população geral quanto aos
sintomas, diagnóstico e tratamento da dismenorreia é
outro aspecto importante que pode ser relatado sobre esse
assunto. Percebeu-se que é de suma importância a atuação
dos profissionais de saúde sobre o tema, a fim de informar
as mulheres sobre métodos terapêuticos que visem diminuir
a intensidade e o desconforto causados pela dismenorreia,
visando melhorar a qualidade de vida destas mulheres e diminuir
as taxas de absenteísmo e presenteísmo.
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AMAMENTAÇÃO
E
Depressão
pós-parto

Andre dos Santos
Cleto

A amamentação é tida como importante
para saúde do bebê no combate a doenças
infecciosas e obesidade, além de
auxiliar a redução da pressão sanguínea
e dos níveis de colesterol e favorecer
o aumento do desenvolvimento cognitivo
e motor (FIGUEIREDO, 2013).
A amamentação também apresenta benefícios maternos,
como o auxílio contra a retenção de peso (ZANOTTI; CAPP;
WENDER, 2015), prevenção do câncer de mama, câncer de
ovário e diabetes tipo 2 (CHOWDHURY et al., 2015) além de
representar uma forma econômica de nutrição para o bebê.
Segundo a OMS/UNICEF (2001), a amamentação deve ser
exclusiva durante o primeiro semestre de vida e traz benefícios
maternos como: regressão mais rápida do útero e prevenção
dos cancros de mama e ovário, osteoporose e anemia. Apenas
em casos de mães infectadas pelo vírus da imunodeficiência
adquirida, mães que tomam remédios nocivos aos bebês e
doenças genéticas raras como fenilcetonúria e galactosemia há
uma contra-indicação definitiva para o aleitamento materno.
No entanto, mesmo diante do citado acima, em 2014,
Machado et al. concluíram que, independente de todos os
benefícios comprovados da amamentação materna, 85% das
mães não seguem as recomendações adequadamente e, no
Brasil, apenas 23,3% das crianças até 4 meses de idade são
amamentadas exclusivamente com leite materno. Os principais
fatores para o abandono da amamentação materna exclusiva
são a baixa renda, a baixa escolaridade, o trabalho materno, o
apoio do companheiro e a sintomatologia depressiva.
Outro assunto muito discutido quando se fala sobre
amamentação é a depressão pós-parto. A literatura ainda é
muito controversa sobre a ligação entre elas e uma possível
relação causa-consequência. A depressão pós-parto prejudica,
além da mãe, o desenvolvimento da criança e afeta entre
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10-20% das mulheres após o parto, sendo a mais prevalente
complicação psiquiátrica pós-parto (BOBO; YAMN, 2014). Além
disso, segundo Chaves (2012), a depressão pós-parto traz como
consequência maiores riscos de suicídio e infanticídio, separação
do cônjuge e futuras psicopatologias do adulto.
Filhos de mães com sintomas depressivos apresentam
dificuldade para ganho de peso, piores condições nos
cuidados de saúde e menores estímulos de desenvolvimento
intelectual (BRECAILO; SALDAN, 2013). Assim, fica evidente a
importância da avaliação médica da mãe junto com a do filho,
pois o contexto representado é de grande importância para
um possível diagnóstico de depressão materna. Além disso, o
mesmo trabalho revelou não haver dados significativos sobre
uma possível relação entre depressão pós-parto e sobrepeso
infantil.
Tendo em vista a alta prevalência da depressão pós-parto
e a relação ainda controversa desta com a amamentação, este
artigo tem como objetivo buscar a possível correlação entre
amamentação e depressão pós-parto, buscando responder
se a amamentação pode ser um fator inibidor da depressão
pós-parto e se estar pode ser causa direta para o abandono da
amamentação. Também é objetivo deste trabalho buscar se há
influência do parto humanizado realizado por doulas quanto
a amamentação materna exclusiva e os índices de depressão
pós-parto.
Além disso, quando confirmado o quadro de depressão
pós-parto, indicar qual o melhor tratamento para cada grau
da patologia, explicitando quando a psicoterapia é indicada e
quando a farmacologia é indicada; e, neste caso, apresentando
quais medicamento oferecem maior e menores riscos.

MÉTODOS
O presente trabalho consiste numa revisão sistemática de
artigos, do tipo revisão narrativa. Foi realizado um levantamento
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em 3 plataformas diferentes de bases de dados: LILACS (www.
lilacs.bvsalud.org), PUBMED (www.pubmed.com) e SciELO
Brasil (www.scielo.br), nos meses de dezembro de 2015 e
janeiro de 2016. Também foram utilizados o DSM-V (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais. 5ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2014.
992p.) e a OMS/UNICEF (WORLD HEALTH ORGANIZATION –
The optimal duration of exclusive breastfeeding – Report of an
Expert Consultation – Geneva, Switzerland, March 2001).
As palavras-chaves utilizadas para a pesquisa nas bases
de dados citadas acima foram “amamentação”, “breastfeeding”,
“postpartum depression”, “perinatal depression” e “depressão
pós-parto”. Foram encontrados um total de 236 publicações,
sendo 7 no Scielo Brasil, 222 no PubMed e 7 no Lilacs.
Foram selecionados os artigos que continham o texto
completo em português ou inglês e que foram publicados no
período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015. Os artigos
que traziam outras patologias associadas à depressão pós-parto
foram excluídos da pesquisa. A seguir foram selecionadas as
publicações pertinentes aos objetivos deste trabalho.

DISCUSSÃO
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais, de 2014, a depressão pós-parto apresenta
sintomas como anedonia, irritabilidade, insônia, dificuldades
de concentração, sentimentos de desvalia ou culpa excessiva,
agitação ou retardo psicomotor e fadiga. Sintomas físicos
relacionados a dor também foram relatados, principalmente
nos ombros e no pescoço (KOYASU et al., 2014). Tais sintomas
comprometem muito o estado emocional e físico da mãe.
Portanto, podem ser fatores cruciais para o abandono do
aleitamento materno exclusivo.
Uma pesquisa aponta que 74,1% das mães com sintomas
de depressão pós-parto abandonaram o aleitamento materno
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exclusivo até os 2 meses de idade e esse número sobe para
85,2% até os 4 meses de vida. Enquanto na mesma pesquisa, as
mães sem sintomas de depressão pós-parto apresentavam os
valores de 42,5% e 56,7%, respectivamente (MACHADO et al.,
2014). Esses valores deixam como resultado explícito a condição
da depressão pós-parto como uma das causas diretas para o
abandono do aleitamento materno exclusivo.
Indubitavelmente, a depressão pós-parto não pode ser
considerada a única causa direta; a mesma pesquisa apontou
outros fatores responsáveis pelo abandono do aleitamento
materno exclusivo, como a idade inferior a 20 anos, o tabagismo,
o consumo de bebidas alcoólicas, a baixa escolaridade, a
necessidade de voltar a trabalhar após 4 meses do parto, o
parto ter sido traumático e a não orientação à amamentação
exclusiva no puerpério. Condições como cesariana ou parto
normal, multípara ou primípara, prematuridade e peso ao
nascer não mostram valores significativos.
O dito trabalho de parto humanizado realizado por
doulas também foi tema de pesquisa para buscar resultados
positivos ou negativos na influência para amamentação e
depressão pós-parto. Em 2012, SILVA et al., concluíram que as
doulas auxiliam orientando para uma amamentação eficiente,
além de contribuírem para a prevenção da depressão pós-parto.
No entanto, o mesmo trabalho revelou haver controvérsia
quanto a aceitação de médicos com o trabalho das doulas, que
seriam um novo membro na equipe de obstetrícia.
Em 2013, FIGUEIREDO et al., dissertaram sobre a
correlação entre um melhor ciclo sono-vigília e a amamentação;
isso aponta para um benefício da amamentação contra a
depressão pós-parto, também visto que, a desregulação do
período de sono tem correspondência com sintomas depressivo,
seja como causa dos sintomas ou consequência.
Pesquisa aponta também que deve haver uma correlação
entre padrões de alimentação e laços entre mãe e filho, pois,
segundo os resultados, as mães que amamentaram seus filhos
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conseguem criar vínculos maternos mais facilmente do que
aquelas que não amamentaram, e isso se constitui num fator
inibidor para a depressão pós-parto (NISHIOKA et al., 2011).
No entanto, mais pesquisas precisam ser feitas acerca do tema
para que os resultados tenham maior relevância e credibilidade.
Segundo Hahn-Holbrook et al. (2013), a amamentação
desencadeia a liberação do peptídeo responsável pela
formação da oxitocina, responsável pela diminuição do stress
e, consequentemente, pelo menor risco de incidência de
depressão pós-parto. Ratificando tal conclusão, há resultado
comprovando a relação entre a oxitocina plasmática e a
prevalência de depressão pós-parto nas 2 primeiras semanas
pós-parto (SKRUNDZ et al., 2011). Assim sendo, favorecer a
liberação de oxitocina é uma importante ferramenta prevenção
de depressão pós-parto.
Ystrom (2012) encontrou resultados que indicam
que a ansiedade e a depressão pré-natal são fatores de
risco importante para a cessação precoce da amamentação,
assim como esta pode ser fator de risco para a incidência de
ansiedade e depressão pós-natal. O resultado mostra que há
um equilíbrio entre depressão e amamentação materna, em
que quando há inibição de um, o outro também tende a ser
afetado negativamente.
Em 2015, Zanotti et al., sugerem que haja uma relação
entre amamentação e depressão pós-parto, no entanto, não
se aprofunda apontando qual é causa e qual é consequência.
Porém, Machado et al. (2014), apontam que a depressão
seja uma causa para o abandono da amamentação materna
exclusiva. E Figueiredo et al. (2013) dizem que a relação entre
amamentação e depressão pós-parto é, por enquanto, ambígua,
porém, confirmam que a amamentação é um fator inibidor para
a depressão pós-parto.
Stuebe et al., em 2014, realizaram uma pesquisa
para encontrar quais as principais causas para disfunção na
amamentação exclusiva materna. A depressão pós-parto

262

apareceu como uma das principais causas para a disfunção e era
ainda mais prejudicial quando aliada à obesidade, à ansiedade
ou ambos.
Mulheres com depressão pós-parto diagnosticadas
devem ser submetidas aos tratamentos adequados. Segundo
Guille et al. (2013), quando o grau da depressão for de leve
a moderado, a psicoterapia é o tratamento mais adequado e
apresenta os melhores resultados; a farmacoterapia deve ser
usada nos casos de depressão de grau moderado a grave.
Stuart (2013) traz resultados positivos da psicoterapia
interpessoal como tratamento não-farmacológico para
depressão pós-parto. Segundo o autor, a eficácia está
fortemente ligada às bases biopsicossociais do tratamento, que
envolvem todo o contexto pessoal e social em que a paciente
está inserida.
O tratamento com suplementação de ferro logo no início
do quadro de depressão pós-parto demonstrou um resultado
muito convincente. Houve uma melhora de 42,8% nos casos
de depressão materna durante 6 semanas (SHEIKH et al., 2015).
Outro
tratamento
não-farmacológico
e
não-psicoterapêutico relatado é a eletroconvulsoterapia;
Gressier et al. (2015) publicaram um trabalho de estudos de
casos em que comprovaram estatisticamente o benefício do
tratamento, desde que haja internação conjunta mãe-filho para
que seja possível um monitoramento eficiente da relação, além
da evolução do quadro depressivo.
Quando o diagnóstico de depressão pós-parto de grau
moderado a grave for feito, o tratamento com os inibidores
seletivos de receptação da serotonina deve ser iniciado. No
entanto, como todos os medicamentos de circulação sistêmica,
eles também podem passar para o filho causando possíveis
efeitos colaterais. Paroxetina e sertralina são excretados
em menores quantidades pelo leite materno diminuindo os
riscos de efeitos colaterais para as crianças. Em contrapartida,
fluoxetina e citalopram aparecem em grande quantidade

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

263

no plasma infantil podendo causar algum efeito colateral
indesejado (BERLE; SPIGSET, 2011). E Chad et al. (2013) trazem
os mesmos resultados quanto aos medicamentos citados acima
e acrescentam que a nortriptilina também aparece em mínimas
concentrações no leite materno, ao contrário da venlafaxina
que, portanto, deve ser evitada.
Andrade (2014) trouxe uma pesquisa voltada
exclusivamente ao uso de duloxetina – inibidor seletivo de
receptação de serotonina e noradrenalina – durante todo o
período de gravidez e todo o tempo de lactação. A pesquisa
ressalta que precisam ser feitos mais trabalhos sobre o composto
para que se tenha maiores resultados, no entanto, o autor
concluiu que a duloxetina pode ser ministrada com segurança
durante a lactação, porém, o medicamento parece favorecer o
aumento do risco de aborto espontâneo – mas não apresenta
outros efeitos adversos durante a gestação. Estudos sobre o
escitalopram – inibidor seletivo de receptação de serotonina
- sugerem que não há efeitos adversos durante a gravidez,
embora não sejam conclusivos devido ao baixo número de
casos relatados (BELLANTUONO; BOZZI; ORSOLINI, 2013).
Além de todos os tratamentos citados acima, vale
ressaltar a importância da atividade física para as mulheres
em período puerpério. Evenson et al. (2014) afirmaram que os
exercícios e as atividades físicas tinham valores significativos
para o combate à depressão pós-parto. Além disso, desde que
haja uma alimentação apropriada e ingestão de líquidos, as
atividades físicas não afetam negativamente o volume do leite
materno, a composição do leite e o desenvolvimento infantil.

CONCLUSÃO
Diante de todo o apresentado, fica claro que não há
ainda uma unanimidade se há ou não uma relação de causaconsequência entre amamentação e depressão pós-parto,
embora, trabalhos tragam dados que sugerem que essa relação
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existe e ambos casos; a amamentação materna possivelmente
é um fator inibidor para depressão pós-parto, assim como
esta pode ser causa direta para uma amamentação deficitária.
Indubitavelmente, mais pesquisas precisam ser feitas sobre
o tema para que haja um posicionamento mais claro da
comunidade acadêmica.
Independente da resposta para a questão principal
abordada no trabalho, é necessária uma maior conscientização
para população sobre a depressão pós-parto. Comerciais
televisivos e afins podem ser importantes para a divulgação
do assunto e as salas de espera das unidades básicas de saúde
podem ser utilizadas como importantes ferramentas para a
conscientização por meio de folders e similares.
Também é importante que haja um debate maior sobre
os partos humanizados e mais trabalhos precisam ser realizados
sobre o tema para comprovar o benefício de tal prática, que
futuramente pode ser realizada dentro dos próprios hospitais
por uma equipe devidamente treinada, minimizando os riscos
de realizar um parto domiciliar fora do alcance de toda a
medicina alopata e homeopata.
Mais pesquisas envolvendo os tratamentos disponíveis e
seus efeitos para a mãe e para o filho também são necessárias,
tanto a curto quanto a longo prazo. E sempre buscar uma
psicoterapia mais efetiva para que a dependência de fármacos
no tratamento seja reduzida e, assim, diminuir o risco de efeitos
colaterais para todos os envolvidos direta e indiretamente no
tratamento proposto pela equipe de saúde responsável pelo
caso.
Ademais, fica explícita a necessidade de que haja um
acompanhamento médico-psicológico rigoroso nas pacientes
em período puerpério. Consultas rotineiras com neurologistas,
psiquiatras e psicólogos podem ser decisivas para se diagnosticar
um caso de depressão pós-parto e, a partir de então, definir o
melhor tratamento para o caso. Além disso, o tema depressão
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pós-parto precisa ser abordado durante as consultas realizadas
no pré-natal, a fim de que um maior entendimento sobre a
patologia resulte em maiores cuidados.
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TRANSTORNOS
alimentares
EM
universitários

Carlos Henrique
Maffini Machado
Rafael Farias
Lukaszczyk

Os Transtornos alimentares (TA) são
caracterizados por uma perturbação
persistente
na
alimentação
ou
no
comportamento
relacionado
à
alimentação, que resulta no consumo
ou na absorção alterada de nutrientes,
e que compromete significativamente
a saúde física ou o funcionamento
psicossocial (DSM V, 2014).
Estes transtornos são mais comuns em jovens (BRYANTWAUGH, LASK; 1995) e por serem de etiologia psiquiátrica,
tendem a surgir em períodos em que as pessoas estão mais
vulneráveis, sendo o período universitário bastante fértil a eles.
O período universitário é marcado por muitas mudanças
psicológicas; novas responsabilidades, novas experiências e
novos desejos. É uma fase de grande crescimento intelectual e de
grande produção de conhecimento, podendo ser amplamente
atrapalhado pelo surgimento de algum transtorno. Existem
incontáveis transtornos alimentares. Porém, dentre eles,
destacamos os mais prevalentes nos estudantes universitários
como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão
alimentar. Entre outros exemplos de TA, podemos citar pica,
transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo/
evitativo, vigorexia, ortorexia, etc (DSM V, 2014).
A anorexia nervosa (AN) é um transtorno alimentar
grave, associado a altas taxas de mortalidade - estimativas de
morbidade e mortalidade de AN estão em torno de 4% a 8%
(FLEITLICH et al., 2000). Esta condição se caracteriza pela intensa
perda de peso, de modo intencional, ocasionada por restrição
alimentar e motivada pela distorção de imagem corporal dos
pacientes. Afeta, sobretudo, adolescentes e adultos jovens do
sexo feminino. Pacientes com este transtorno alimentar, mesmo
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com índices de massa corporal (IMC) abaixo do estabelecido
para sua altura e idade, enxergam-se acima do peso ideal
(CARVALHO et al., 2013).
A anorexia nervosa subdivide-se em dois tipos: AN
do tipo “restritivo”, no qual as pacientes apenas empregam
comportamentos restritivos associados à dieta, sem a
ocorência da indução de vômito, por exemplo; e AN do tipo
“purgativo", no qual ocorrem episódios de compulsão alimentar
e/ou comportamentos mais perigosos, como os vômitos autoinduzidos, o abuso de laxativos e de diuréticos (DSM V, 2014).
É importante ressaltar que o segundo tipo de anorexia difere
da bulimia nervosa pela necessidade da presença de índice de
massa corporal (IMC) reduzido, diferentemente da BN.
A bulimia nervosa (BN) é caracterizada por grande
ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e com
a sensação de perda de controle - os chamados episódios
bulímicos. Estes são acompanhados de métodos compensatórios
inadequados para o controle de peso, como: vômitos autoinduzidos (em mais de 90% dos casos), uso de medicamentos
(diuréticos, laxantes e inibidores de apetite), dietas e exercícios
físicos, abuso de cafeína ou uso de cocaína (ESPÍNDOLA, BLAY;
2006)
A pessoa que desenvolve o quadro de bulimia nervosa,
em geral, valoriza muito a forma do corpo e o peso, possuindo
uma percepção física distorcida e dificuldade em identificar as
emoções. Apresenta uma baixa autoestima, um nível elevado
de ansiedade, um baixo limiar à frustração e um prejuízo no
controle dos impulsos. Em sua insegurança, elege padrões de
beleza muito altos, praticamente inatingíveis, na tentativa de
corresponder à tendência da sociedade em eleger a magreza
como símbolo de sucesso e beleza. Ao perceber que não
atingiu suas metas, sente-se deprimida, fracassada e retorna à
compulsão, com conseqüente culpa e depressão (BEHAR, 1994).
O Transtorno da compulsão alimentar (CA) difere da
bulimia nervosa por não apresentar uso de comportamentos
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compensatórios (ESPÍNDOLA, BLAY; 2006), mas caracteriza-se
também por períodos de grande ingesta de alimentos
acompanhados de sensação de perda de controle, sendo esta
muito influenciada por fatores ambientais, como a mídia e a
pressão social.
Na cultura ocidental atual, há uma supervalorização de
um corpo magro, definido e musculoso como sinal de saúde,
beleza e poder e não como imagem de desnutrição, pobreza
e até mesmo doença infecciosa como no passado. Esta
realidade cria uma situação de frustração, baixa autoestima e
discriminação entre aqueles que fogem desta regra, podendo ser
esta uma condição relevante para o surgimento de transtornos
alimentares (SILVA et al., 2012).
A mídia e o imaginário coletivo parecem estabelecer uma
estreita relação entre a forma do corpo e a saúde, como se todos
os regimes, dietas, exercícios físicos pudessem ser utilizados
no sentido do indivíduo cuidar-se melhor, tornando-se mais
saudável. No entanto, na última década, os casos de transtornos
alimentares proliferaram, principalmente os quadros de bulimia,
anorexia nervosa e obesidade, criando-se ambulatórios de saúde
específicos para o tratamento médico e psicológico (ROMARO,
ITOKAZU; 2002).
Este artigo tem por objetivos explicitar a importância dos
transtornos alimentares (TA) e de seus fatores de risco, bem como
quais são suas comorbidades, o impacto que apresentam na
vida acadêmica e as possibilidades de tratamentos disponíveis.

METODOLOGIA
A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliogr
áfica, do tipo revisão narrativa. Ela é composta por uma
série de estudos associados ao tema, produzidos por diversos
autores. Foi realizado um levantamento bibliográfico, entre os
meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, nas bases de
dados SciElo Brasil (www.scielo.br) e PubMed (www.pubmed.
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com), utilizando os seguintes termos: “transtornos alimentares”,
“anorexia”, “bulimia”, “compulsão alimentar” e suas respectivas
traduções, nas línguas inglesa e espanhola. Tais termos foram
utilizados separados e em conjunto com o termo “universitários”
e suas traduções em citadas línguas.
Dos artigos encontrados, 21 foram selecionados
para compor a base de dados para esta revisão de literatura
juntamente com o Manual de Diagnóstico e Estatística dos
Transtornos Mentais (DSM-V).
Artigos muito antigos foram excluídos, dando preferência
para artigos de 2011 ou mais recentes, com algumas exceções
que consideramos essencial para compor este trabalho. Também
foram excluídos artigos que não disponibilizavam gratuitamente
o texto completo e aqueles que não tinham relevância ou
qualquer relação com os tópicos pesquisados sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta sessão serão discutidos os aspectos mais
importantes dentro dos transtornos alimentares, sendo eles:
fatores de risco, comorbidades, impacto na vida acadêmica e
tratamento.
1) Fatores de risco:
Os transtornos alimentares são distúrbios presentes em
uma grande parcela da população, e são mais frequentes em
estudantes universitárias, do gênero feminino (ALVARENGA et
al, 2010), e por este motivo têm destaque dentre os transtornos
que atrapalham o rendimento acadêmico. Diferente do que se
pensava no passado, hoje sabemos que a mídia possui grande
influência na gênese desses distúrbios (ANSCHUTZ et al.,2008),
bem como fatores genéticos e ambientais. (MORGAN et al.,
2002)
Os fatores de risco precedem os transtornos alimentares
clássicos (ALVARENGA et al., 2010). Dentre os fatores de risco
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para TA, destacam-se o sexo e idade (feminino e de 17-23 anos),
prática de dietas regularmente, ausência de refeições regulares,
desvios na percepção corporal, estado nutricional deficiente e
fatores genéticos associados (REIS et al., 2014).
Como exemplo, podemos citar um estudo realizado por
GONÇALVES et al, em 2008, sobre a Anorexia nervosa (AN)
em universitários: a população estudada constituiu-se de 227
estudantes universitários, de ambos os sexos, sendo: 149 alunos
do curso de nutrição com idade média de 22,57 anos e 78 alunos
do curso de educação física com idade média de 23,65 anos.
De acordo com os resultados, observou-se que 14,1% e 10,3%
dos estudantes de nutrição e educação física, respectivamente,
apresentaram sintomas de AN (p > 0,05). Houve tendência dos
estudantes do sexo feminino apresentarem comportamento de
risco para AN mais elevado, quando comparado aos do sexo
masculino, em ambos os cursos. Tal estudo demonstra a maior
tendência de desenvolvimento de AN em jovens e mulheres,
especialmente estudantes de cursos relacionados com a imagem
corporal, como os dois que foram estudados na pesquisa.
Além disso, quanto aos fatores de risco, foram descobertas
em um estudo fortes evidências quanto à predisposição
familiar. Indivíduo que tem mãe ou irmã com anorexia nervosa
tem aproximadamente 12 vezes mais risco de desenvolver um
quadro de anorexia e 4 vezes mais de desenvolver bulimia do
que em famílias que não apresentam história dessas doenças.
Em gêmeos, encontra-se maior incidência de transtornos
alimentares quando eles são idênticos (PEDRINOLA, 2002).
2) Comorbidades:
Existem diversas comorbidades associadas, como por
exemplo transtornos depressivos, bipolares e de ansiedades
(DSM V, 2014). Os transtornos alimentares por si só já acarretam
grande prejuízo cognitivo e social, sendo este prejuízo
potencializado por suas comorbidades.
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Resumidamente, a depressão se caracteriza por humor
deprimido ou irritável na maior parte do dia; acentuada
diminuição do interesse ou prazer nas atividades diárias;
alterações no ciclo do sono; agitação ou retardo psicomotor;
fadiga ou perda de energia; sentimentos de inutilidade ou
culpa; capacidade diminuída para pensar ou se concentrar;
ideação ou tentativa de suicídio, entre outros (DSM V, 2014),
sendo todos esses sintomas muitas vezes consequência indireta
dos transtornos alimentares, especialmente a bulimia nervosa
(ROMARO, ITOKAZU; 2002).
Os sintomas dos transtornos bipolares associados aos
transtornos alimentares são em geral bastante semelhantes
àqueles dos transtornos depressivos. Entre a sintomatologia
dos transtornos de ansiedade associados, podemos citar:
medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais
relacionados. Medo é a resposta emocional a ameaça iminente
real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de
ameaça futura (DSM V, 2014). Esses sintomas, evidentemente,
não estarão presentes em todos os casos de transtornos
alimentares, porém frequentemente aparecem em conjunto
com a sintomatologia clássica desses transtornos.
Além disso, existe uma comorbidade específica da bulimia
nervosa e da anorexia nervosa do tipo purgativo: problemas
dentais resultantes da acidez constante da região, devido
aos vômitos como forma de purgação (SANTOS et al., 2010).
Tanto que o cirurgião-dentista pode ser o primeiro profissional
da saúde a suspeitar da bulimia nervosa, devido aos sinais e
sintomas de erosão dental resultantes de um ambiente bucal
cronicamente ácido (TRAEBERT, MOREIRA, 2008).
Portadores de transtornos alimentares sofrem alterações
em sua estrutura neural (KAYE et al., 2004), motivo pelos quais
experimentam o ato de alimentar-se de maneira diferente do
comum, sendo esta uma das fontes de infelicidade, como na
AN , ou como um método de escape, como na CA. Também
é este o motivo pelo qual as pessoas que possuem algum
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distúrbio alimentar experienciam a atividade sexual de maneira
diferente da normal (PINHEIROS et al., 2010) e tendem a serem
insatisfeitos.
3) Impacto na vida acadêmica:
O impacto na vida acadêmica é expresso principalmente
pelas consequências negativas das comorbidades, como
a depressão (DSM V, 2014), que pode ocasionar queda no
rendimento acadêmico, dificuldade de atenção, entre outros
(SANTOS & VEIGA, 2012). Além disso, existe o impacto
causado pelas consequências diretas dos próprios transtornos
alimentares, como por exemplo a perda de energia causada
pela desnutrição na anorexia nervosa.
De acordo com pesquisa (OLIVEIRA, SANTOS, 2006),
em pacientes de transtornos alimentares, apesar de não haver
prejuízo do potencial intelectual, nota-se um comprometimento
da capacidade produtiva devido à interferência de fatores
indicativos de imaturidade emocional. Além disso, constatou-se
rebaixamento da síndrome de dinamismo, indicando um
comprometimento da tríade ação-realização-produtividade.
Desse modo, apesar de apresentarem a função lógica
preservada, a capacidade produtiva encontra-se prejudicada
pela afetividade.
4) Tratamento:
O tratamento pode ser farmacológico, por internação ou
feito por meio de psicoterapias, com destaque para a psicoterapia
combinada – individual e em grupo (ou psicoterapia familiar) –
que pode ser um excelente recurso para se alcançar um padrão
de funcionamento psicológico mais integrado e maximizar
os benefícios terapêuticos advindos das demais estratégias
utilizadas, como a reabilitação nutricional e o acompanhamento
medicamentoso (OLIVEIRA-CARDOSO, 2014).
O tratamento destas doenças é complicado, porém uma
maior eficiência foi observada quando a terapia farmacológica

276

e a psicológica foram aplicadas em conjunto. A terapia familiar
demonstrou bons resultados no tratamento de AN e BN ,
enquanto a Terapia Cognitivo Comportamental apresentou
melhores resultados para a Compulsão alimentar e Bulimia
Nervosa (KASS et al., 2013). Ambas as patologias tiveram
resultados potencializados com o uso de farmacoterapia adjunta,
sendo o uso de Inibidores da Recaptação Seletiva de Serotonina
(IRSS) os mais comumente utilizados para anorexia e bulimia
(HALMI, 2013). Já para a CA o fármaco mais utilizado foram os
benzodiazepínicos. A monoterapia apenas com fármacos, como
os já citados IRSS, tem se mostrado cada vez mais complexa
pois os pacientes tendem a desenvolver uma resistência aos
medicamentos, sendo esta terapia não mais indicada (HALMI,
2013), optando-se atualmente pela psicoterapia ou terapia
conjunta farmaco-psicológica (OLIVEIRA-CARDOSO, 2014).

CONCLUSÃO
Os TA são doenças graves e complexas cuja etiologia
é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, fisiológicos,
psicológicos e principalmente ambientais. Dessa forma,
torna-se imprescindível o olhar atento e multifacetado para
o manejo terapêutico que se apresenta, quase sempre,
bastante desafiador, requerendo abordagem de uma equipe
multidisciplinar bem treinada em serviços especializados,
constituída de médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, educadores físicos e enfermeiros.
Por fim, podemos perceber que os transtornos alimentares
são muito prevalentes, principalmente no meio acadêmico
das universidades, devido á idade mediana dos alunos. Além
disso, acarretam grande prejuízo à vida dos pacientes, tanto
profissional, pessoal e socialmente. Assim, merecem atenção
especial, tanto de alunos quanto de professores e especialistas,
para que se possa identifica e orientar os possíveis pacientes a
buscar o tratamento adequado.

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

277

REFERÊNCIAS
ALVARENGA, Marle dos Santos; SCAGLIUSI, Fernanda Baeza;
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Comportamento de risco para
transtorno alimentar em universitárias brasileiras. Rev.
psiquiatr. clín., São Paulo , v. 38, n. 1, p. 03-07, 2011 .
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-60832011000100002&lng=en&nrm
=iso>. access on 25 Jan. 2016. http://dx.doi.org/10.1590/
S0101-60832011000100002.
American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental disorders - DSM-5. 5th.ed. Washington:
American Psychiatric Association, 2013.
ANSCHUTZ D, VAN STRIEN T, ENGELS R. Exposure to slim images
in mass media: television commercials as reminders of restriction
in restrained eaters. Health Psychol. 2008;27: 401–408. doi:
10.1037/0278-6133.27.4.401 [PubMed]
BEHAR, V. S. (1994). Abordagem psicoterápica do paciente com
bulimia nervosa. Insight-psicoterapia, 43, 11-14.
BRYANT-WAUGH R, LASK B. Childhood-onset eating disorders.
In: Brownell KD, Fairburn CG, editors. Eating disorders and
obesity: a comprenhensive handbook. New York: The Guilford
Press; 1995. p. 183-7.
CARVALHO, Pedro Henrique Berbert de et al . Checagem corporal,
atitude alimentar inadequada e insatisfação com a imagem
corporal de jovens universitários. J. bras. psiquiatr., Rio de
Janeiro , v. 62, n. 2, p. 108-114, June 2013 . Available from <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004720852013000200003&lng=en&nrm=iso>. access on 25 Jan.
2016. http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852013000200003.
ESPINDOLA, Cybele Ribeiro; BLAY, Sérgio Luís. Bulimia e
transtorno da compulsão alimentar periódica: revisão sistemática
e metassíntese. Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul, Porto Alegre ,
v. 28, n. 3, p. 265-275, dez. 2006 . Disponível em <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010181082006000300006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 25 jan.
2016. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-81082006000300006.

278

FLEITLICH, Bacy W., LARINO, Maria Aparecida, COBELO, Alícia,
CORDÁS, Táki A. Anorexia Nervosa na adolescência. J Pediatr
(Rio J) 2000; 76 (Supl.3):p323-p9
GONCALVES, Tatiane Dutra et al . Comportamento anoréxico e
percepção corporal em universitários. J. bras. psiquiatr., Rio
de Janeiro , v. 57, n. 3, p. 166-170, 2008 . Available from <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004720852008000300002&lng=en&nrm=iso>. access on 25 Jan.
2016. http://dx.doi.org/10.1590/S0047-20852008000300002.
HALMI KA. Perplexities of treatment resistance in eating
disorders. BMC Psychiatry. 2013;13:292.[PMC free article]
[PubMed]
KASS, A. E., KOLKO, R. P., & WILFLEY, D. E. (2013). Psychological
Treatments for Eating Disorders. Current Opinion in
Psychiatry, 26(6), 549–555.
KAYE WH, BULIK CM, THORTON L, BARBARICH N, MASTERS
K. Comorbidity of anxiety disorders with anorexia and bulimia
nervosa. Am J Psychiatr. 2004;161(12):2215–2221. doi:
10.1176/appi.ajp.161.12.2215. [PubMed]
MORGAN, Christina M; VECCHIATTI, Ilka Ramalho; NEGRAO,
André Brooking. Etiologia dos transtornos alimentares:
aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais. Rev. Bras.
Psiquiatr., São Paulo , v. 24, supl. 3, p. 18-23, Dec. 2002
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1516-44462002000700005&lng=en&nrm
=iso>. access on 29 Jan. 2016. http://dx.doi.org/10.1590/
S1516-44462002000700005.
OLIVEIRA, Érika Arantes de, SANTOS, Manoel Antônio dos. Perfil
Psicológico dos pacientes com Anorexias e Bulimias Nervosas: A
Ótica do Psicodiagnóstico. MEDICINA. Ribeirão Preto, 39 (3):
353-60, jul./set. 2006
OLIVEIRA-CARDOSO, É., VON ZUBEN, B., SANTOS, M.. QUALIDADE
DE VIDA DE PACIENTES COM ANOREXIA E BULIMIA NERVOSA.
DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde, Rio de Janeiro,
9, jul. 2014. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/
ojs/index.php/demetra/article/view/10346/9710>. Acesso em:
25 Jan. 2016..
PEDRINOLA, F. Nutrição e transtornos alimentares na
adolescência. Pediatria Moderna. São Paulo, v. 38, n. 8, p.
377-380, 2002.

Atendimento Educacional Especializado: Aprendizagem, Saúde e Inclusão

279

PINHEIRO, A. P., RANEY, T., THORTON, L. M., FICHTER, M. M.,
BERRETTINI, W. H., GOLDMAN, D., … BULIK, C. M. (2010).
Sexual Functioning in Women with Eating Diorders. The
International Journal of Eating Disorders, 43(2), 123–129.
http://doi.org/10.1002/eat.20671
REIS, Jeudi Aguiar dos; SILVA JUNIOR, Carlos Reeves Rodrigues;
PINHO, Lucinéia de. Fatores associados ao risco de transtornos
alimentares entre acadêmicos da área de saúde. Rev. Gaúcha
Enferm., Porto Alegre , v. 35, n. 2, p. 73-78, June 2014 .
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1983-14472014000200073&lng=en&
nrm=
iso>. access on
25
Jan.
2016.
http://dx.doi.
org/10.1590/1983-1447.2014.02.42441.
ROMARO, Rita Aparecida; ITOKAZU, Fabiana Midori. Bulimia
nervosa: revisão da literatura. Porto Alegre , v. 15, n. 2, p.
407-412, 2002 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722002000200017&lng=
en&nrm=iso>. access on 25 Feb. 2016. http://dx.doi.
org/10.1590/S0102-79722002000200017.
SANTOS, Catarina Matos Brito et al . Características
morfofuncionais do trânsito orofaríngeo na bulimia: revisão de
literatura. Rev. CEFAC, São Paulo , v. 12, n. 2, p. 308-316,
Apr. 2010 .
Available from <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462010000200018&lng=
en&nrm=iso>. access on 26 Feb. 2016. http://dx.doi.
org/10.1590/S1516-18462010000200018.
SANTOS, L. & VEIGA, F. (2012, Junho). Sintomatologia depressiva
e percepção do rendimento académico no estudante do ensino
superior. In: Atas do 12º Colóquio de Psicologia, Educação,
Aprendizagem e Desenvolvimento: Olhares Contemporâneos
através da Investigação, ISPA, Lisboa.
SILVA, Janiara David et al . Influência do estado nutricional no
risco para transtornos alimentares em estudantes de nutrição.
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 17, n. 12, p. 33993406, Dec. 2012 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012001200024&lng=
en&nrm=iso>. access on 25 Jan. 2016. http://dx.doi.
org/10.1590/S1413-81232012001200024.
TRAEBERT, J; MOREIRA, E. A. M. Transtornos alimentares de
ordem comportamental e seus efeitos sobre a saúde bucal na
adolescência. Pesqui Odontol Bras, v. 15, n. 4, p. 359- 363,
out./dez. 2001.

280

Fontes: Humnst, Ailerons
Formato: 18x23cm, com tiragem de 500 exemplares
Papel Capa: Couchê 240g/m²
Papel Miolo: Offset 75g/m²
Esta obra foi impressa na Gráfica Pallotti
Santa Maria - RS
2018

