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A n á l i s e ,  r e fl exã o,  c r í � c a ,  s í n t e s e  e 

aprofundamento de ideias implicam na elaboração de 

trabalho cien�fico. Com esse olhar a Absoulute Review 

apresenta esforços cole�vos de pesquisadores que 

atuam em diversas áreas da Ciências da Educação, 

Ciências da Saúde, Ciências da Saúde Pública, Ciências 

da Saúde Cole�va, Ciências Contábeis  e outras.

As ciências colabora com o desnudamento de 

diferentes realidades que nos circulam e tem como 

obje�vo de estudo o que diz respeito às culturas 

humanas, sua história,  realizações, modo de vida, 

comportamentos individuais, sociais, proporcionando 

a  c o m p r e e n s ã o  d o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s , 

contextualizando  hábitos e costumes na estrutura de 

valores inerentes. 

Esse editorial, portanto, pretende discu�r, 

promover e possibilitar o desenvolvimento da ciência e 

publicar pesquisas primárias ou secundárias com 

enfoque sujeito, formação e aprendizagem, polí�cas 

públicas de educação, história e polí�ca, formação de 

professores, currículo e prá�cas pedagógicas.

Neste número, verifica-se a presença de 

artigos sobre temas relacionados à educação 

abrangendo o ensino superior no Brasil e a formação 

docente; a afetividade como fator essencial no 

processo ensino aprendizado; análise das relações 

e n t r e  a p r e n d i z a g e m ,  e d u c a ç ã o  e  e s c o l a 

contemporânea;  inclusão escolar no Brasil; reflexões 

da qualificação do exame de contatos de hanseníase no 

município de Vila Velha; a experiência de avós no 

cuidado ao adolescente que consome substância 

psicoativa e muito mais.

Os textos honram o ambiente acadêmico pela 

qualidade e relevância dos temas tratados e pelas 

contribuições baseadas em reflexões fundamentadas e 

ponderadas. 

As problemáticas tratadas neste número 

mobilizam a interrogar sobre o projeto de educação 

escolar que tem orientado as políticas de educação no 

Brasil e ainda nos levam a inquirir a respeito do valor 

social da profissão docente e a respeito do modelo de 

organização desse trabalho que atende aos interesses 

do setor público e privado. A atividade docente faz 

parte da vida e atende à sociedade na sua necessidade 

de humanização. 

Espera-se que a confiança depositada nesta 

revista, como um dos meios para a socialização desses 

resultados de pesquisa, se renove, propiciando uma 

maior visibilidade à produção acadêmica local, 

concorrendo para que ela se torne efetivamente 

pública, mesmo em nível de iniciação científica. Afinal, 

entendemos que é aí, nesse processo de iniciação, que 

os princípios éticos de responsabilidade para com o 

público começam a fazer um pouco mais de sentido, 

articulando-se a outras práticas formativas e 

alicerçando as bases para a vida do profissional e do 

futuro pesquisador.

Conselho Editorial
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QUALIFICAÇÃO DO EXAME DE CONTATOS DE HANSENIASE NO  
MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES 

 

EVALUATION  OF THE QUALIFICATION EXAMINATION OF CONTACTS OF LEPROSY IN 
THE MUNICIPALITY OF VILA VELHA – ES  

 

Maria Tereza Coimbra de Carvalho  1  
Marizete Altoé Puppin  2 

 

RESUMO 

Introdução: A distribuição geográfica da hanseníase no Brasil é orientada por fatores históricos 
complexos. A doença é considerada prioridade de pactuação nas três instâncias do Sistema Único 
de Saúde (SUS) – municipal, estadual e federal - tendo como metas o controle e melhoria da 
atenção, incluída no Pacto de Gestão, e no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do 
Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2008 b).   
Considera-se então, que o grande desafio para o controle da doença seja o diagnós�co precoce, o 
tratamento regular que possibilita a cura, o exame dos contatos intradomiciliares e a educação 
para a saúde. Em relação aos contatos de casos novos diagnos�cados em 2008, foram registrados 
no Sistema de Informação de Agravos de No�ficação (SINAN) 381. Destes 271 foram examinados 
(70,8%), índice considerado regular de acordo com parâmetro oficial do Ministério da Saúde. 
Apesar do aumento da proporção de contatos examinados, o percentual de casos diagnos�cados 
através do exame de contato vem sofrendo que da. Obje�vo : Avaliar a qualidade da informação 
sobre exame dos contatos dos casos novos de hanseníase, diagnos�cados em 2008, no município 
de Vila Velha – ES, iden�ficando e comparando a consistência e comple�tude dos dados existentes 
no prontuário e no SINAN. Metodologia : Estudo epidemiológico descri�vo sobre a detecção de 
casos novos de hanseníase através do exame de contatos no município de Vila velha -ES, no 
periódo de março a dezembro de 2011 (LoBIONDO-WOOD ; HABER, 2001), Realizou-se um 
levantamento através do SINAN Estadual e avaliação de prontuários das quatro Unidades de 
Saúde do município com programa implantado : UBS da Glória, USF de Ulisses Guimarães, UBS de 
Paul e UBS de Jardim Marilândia,.A amostra  do estudo foi cons�tuída de 127 casos novos de 
hanseníase residentes no município de Vila Velha, diagnos�cados em 2008 e registrados no 
SINAN/SESA. Após análise do banco de dados, 20 casos foram excluídos da pesquisa : 11 foram 
diagnos�cados e tratados em outros municípios da região metropolitana e 9 foram transferidos 
para outros municípios do Estado ou outros Estados, con�nuando à avaliação com 107 casos. 
Conclusão : Notou-se que houve resgate dos contatos, no entanto, deixou de ser registrado no 
prontuário do caso índice. Apesar do profissionais u�lizarem de várias estratégias para 
operacionalizar a vigilância  de contatos, sabe-se que muitos profissionais não fazem essa 
vigilância. Mas o não comparecimento pode estar relacionado a falta de liberação do trabalho e o 
horário de atendimento da Unidade de Saúde. A análise esta�s�ca u�lizando-se do kappa 
demonstrou significamente que houve uma significa�va concordância em relação aos contatos 
registrados no SINAN e os não registrados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hanseníase, vigilância epidemiológica, estratégia de controle. 

 

                                                 
1 Professora Doutora  Curso de Enfermagem da Universidade de Vila Velha (UVV), Espírito Santo, Brasil.  
2 Coordenadora do Programa Estadual de Controle da Hanseníase. Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA), Espírito 
Santo, Brasil. 
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ABSTRACT 
 
Introduc�on: The geographical distribu�on of leprosy in Brazil is driven by complex historical 
factors. The disease is considered a priority for nego�a�on in the three instances of the Unified 
Health System (SUS) - local, state and federal - has as its goal the control and improvement of 
health care, included in Management Pact, and the Plan for Growth Accelera�on (PAC ) of the 
Ministry of Health (MOH) (BRAZIL, 2008 b).  
It was then that the major challenge for disease control is early diagnosis, regular treatment that 
enables cure, the examina�on of household contacts and health educa�on. Regarding the 
contacts of new cases diagnosed in 2008 were recorded in the Informa�on System for No�fiable 
Diseases (SINAN) 381. Of these 271 were examined (70.8%), a rate considered regular according to 
parameter official of the Ministry of Health Despite the increased propor�on of contacts 
examined, the percentage of cases diagnosed by examining the contact has suffered decli ne. 
Objec�ve: To evaluate the quality of informa�on on examina�on of contacts of new cases of 
leprosy diagnosed in 2008 in the municipality of Vila Velha - ES, iden�fying and comparing the 
consistency and completeness of exis�ng data in the chart and the SINAN. Methods: 
Epidemiological study on the detec�on of new leprosy cases through the inves�ga�on of contacts 
in the municipality of Vila-old ES, from March to December 2011 (LoBIONDO-WOOD; HABER, 
2001) conducted a survey through SINAN State records and evalua�on of the four health units in 
the city program implemented: UBS Glory, USF Ulysses Guimarães, Paul and UBS UBS Garden 
Marilândia,. The study sample consisted of 127 new cases of leprosy residents in the municipality 
of Vila Velha, diagnosed in 2008 and registered in the SINAN / SESA. A�er analyzing the database, 
20 cases were excluded from the study: 11 were diagnosed and treated in other municipali�es in 
the metropolitan area and nine were transferred to other districts of the State or oth er States, 
con�nuing the evalua�on of 107 cases. Conclusion: It was noted that there was rescue of the 
contacts, however, ceased to be registered in the records of the index case. Despite the 
professionals use various strategies to operate the surveillan ce of contacts, it is known that many 
professionals do not make this surveillance. But the non-a�endance may be related to lack of 
release from work and working hours of the Unit of Health Sta�s�cal analysis using kappa showed 
significantly that there was a significant agreement concerning the SINAN  
contacts registered and unregistered.  
 
KEYWORDS: leprosy, epidemiological surveillance, control strategy . 
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INTRODUÇÃO 

A distribuição geográfica da hanseníase 

no Brasil é orientada por fatores históricos 

complexos. Os fatores rela�vos à transmissão 

da doença, às caracterís�cas do agente e suas 

relações com o ambiente necessitam maiores 

estudos. Também o desempenho dos serviços 

e o consequente impacto da situação 

operacional sobre a qualidade das ações de 

controle deveriam ser mais bem conhecidos e 

avaliados. 

A hanseníase é uma doença infecciosa 

crônica, de evolução lenta, endêmica no Brasil. 

É importante realizar o diagnós�co e iniciar o 

tratamento o mais precocemente possível, 

evitando-se, com a evolução da doença, o 

aparecimento de possíveis sequelas e  

diminuindo-se o tempo de exposição dos 

contatos ao bacilo (BRASIL, 2009 a).  

A doença é considerada prioridade de 

pactuação nas três instâncias do Sistema Único 

de Saúde (SUS) municipal, estadual e federal - 

tendo como metas o controle e melhoria da 

atenção, incluída no Pacto de Gestão, e no 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2008 b).  

Além do indicador de proporção de cura 

entre os casos novos diagnos�cados nos anos 

das coortes, a par�r de 2009, três outros 

indicadores habitualmente u�lizados no 

monitoramento da hanseníase, foram inseridos 

como ações de pactuação: avaliação do grau de 

incapacidade no diagnós�co, avaliação do grau 

de incapacidade na cura e exame dos contatos 

intradomiciliares dos casos novos (BRASIL, 

2009 b). Para fins operacionais, o MS considera 

contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa 

que resida ou tenha residido com o doente de 

hanseníase nos úl�mos cinco anos (BRASIL, 

2009 c). 

Considera-se então, que o grande desafio 

para o controle da doença seja o diagnós�co 

precoce, o tratamento regular que possibilita a 

cura, o exame dos contatos intradomiciliares e 

a educação para a saúde.  

O Estado do Espírito Santo, assim como o 

Brasil, apresenta tendência decrescente do 

coeficiente de detecção, iniciada no Estado por 

volta do ano de 2003, após período de 

estabilização (MOREIRA et al, 2010). Em 2008, 

foram diagnos�cados 1.080 casos novos de 

hanseníase no Estado, resultando em um 

coeficiente de detecção de 31,27/100.000 

habitantes, parâmetro considerado muito alto 

pelo MS. Registrou-se 108 casos novos em 

menores de 15 anos, correspondendo a um 

coeficiente de detecção em menores de 15 

anos de 12,46/100000, considerado 

hiperendêmico, segundo parâmetro oficial do 

MS (BRASIL, 2009 b).  

Vila Velha está entre os 44 municípios do 

Espírito Santo pertencentes ao cluster 4, um 

aglomerado de municípios pertencentes a um 

espaço con�nuo com risco de adoecimento 

semelhante, segundo estudo do Ministério da 

Saúde, devido sua endemicidade em 
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hanseníase. É um município com 232 km2 e 

uma população em 2010 de 413.547 habitantes 

(BRASIL, 2009 b). 

O município iniciou atendimento em 

hanseníase a par�r de 1975, no Centro de 

Saúde Glória, sendo esta a única unidade com 

serviço capacitado para diagnós�co, 

acompanhamento de tratamento e exame de 

contatos até o ano de 2002. Seguindo 

recomendações do Ministério da Saúde e 

atendendo a polí�ca de descentralização da 

Atenção Básica, três novos serviços foram 

implantados, nas Unidades de Saúde de 

Cobilândia, Paul e Ulisses Guimarães, passando 

a ser unidades de referência para o controle da 

hanseníase das regiões administra�vas a que 

pertencem (SALES, 2010).  

São, portanto 4 (quatro) unidades de 

saúde organizadas para a atenção ao portador 

de hanseníase, de um total de 17 (10 no 

modelo de atenção básica tradicional e 07 com 

a estratégia de saúde da família) 

correspondendo a 22,01% de cobertura no 

município (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - 

SEMSA, 2010). 

Entretanto, as unidades com ESF, apesar 

de não terem o serviço de atenção ao portador 

de hanseníase plenamente estruturado, 

realizam ações como busca de faltosos e 

contatos, suspeição diagnós�ca de casos e 

encaminhamento para as referências regionais. 

Em alguns casos, após confirmação do 

diagnós�co de hanseníase, o paciente é contra-

referenciado para a unidade saúde da família 

de origem para acompanhamento de ro�na 

tais como: exame de contato e dose 

supervisionada. (SEMSA, 2008). 

Ampliar a rede de atenção à saúde e 

preparar seus profissionais para que se alcance 

um atendimento qualificado e humanizado são 

desafios para um melhor controle e prevenção 

da hanseníase (SEMSA, 2008). 

No ano de 2008, foram diagnos�cados 

127 casos novos em Vila Velha, 

correspondendo a um coeficiente de detecção 

de 31,16 por 100.000 habitantes, considerado 

muito alto pelo parâmetro oficial do MS. Dos 

127 casos novos diagnos�cados, 16  são 

menores de quinze anos, o que é considerado 

hiperendêmico, em hanseníase nesta faixa 

etária.  (VILA VELHA, 2009).   

Em relação aos contatos de casos novos 

diagnos�cados em 2008, foram registrados no 

Sistema de Informação de Agravos de 

No�ficação (SINAN) 381. Destes 271 foram 

examinados (70,8%), índice considerado 

regular de acordo com parâmetro oficial do 

Ministério da Saúde. Apesar do aumento da 

proporção de contatos examinados (Figura 1), 

o percentual de casos diagnos�cados através 

do exame de contato vem sofrendo queda 

(Figura 2). 
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Figura 1 - Percentual de contatos examinados dentre os 
registrados, dos casos novos de hanseníase. Município de Vila 
Velha-ES, 2000 a 2009.  
 

    

 

 

 

 

 

Figura 2 - Percentual de casos novos de hanseníase 
diagnos�cados, segundo exame de contatos. Município de Vila 
Velha- ES, 2000 a 2009. Fonte: SESA/PECH-ES 

 

O problema para este estufo foi a 

tendência de queda no diagnós�co de caso novo 

a par�r da avaliação de contatos dos casos 

novos de hanseníase, apesar do aumento da 

proporção de contatos de casos novos 

examinados. Frente a este cenário, entendeu-se 

ser necessário avaliar a qualidade do exame de 

contatos de casos novos de hanseníase no 

município de Vila Velha,ES.  

 

OBJETIVO 

 

Avaliar a qualidade da informação sobre 

exame dos contatos dos casos novos de 

hanseníase, diagnos�cados em 2008, no 

município de Vila Velha – ES, iden�ficando e 

comparando a consistência e comple�tude dos 

dados existentes no prontuário e no SINAN. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo epidemiológico descri�vo sobre a 

detecção de casos novos de hanseníase através 

do exame de contatos no município de Vila 

velha-ES, no periódo de março a dezembro de 

2011 (LoBIONDO-WOOD ; HABER, 2001) 

Realizou-se um levantamento através do 

SINAN Estadual e avaliação de prontuários das 

quatro Unidades de Saúde do município com 

programa implantado : UBS da Glória, USF de 

Ulisses Guimarães, UBS de Paul e UBS de 

Jardim Marilândia. 

A amostra  do estudo foi cons�tuída de 

127 casos novos de hanseníase residentes no 

município de Vila Velha, diagnos�cados em 

2008 e registrados no SINAN/SESA. Após 

análise do banco de dados, 20 casos foram 

excluídos da pesquisa : 11 foram 

diagnos�cados e tratados em outros 

municípios da região metropolitana e 9 foram 

transferidos para outros municípios do Estado 

ou outros Estados. 

Os dados foram analisados nos 

programas Excel 2010 e SPSS, versão 18. Foram 

realizados testes inferenciais como o qui-

quadrado e, para tanto, adotou-se nível de 5% 

de significância.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de É�ca em Pesquisa do Centro Universitário 

Vila Velha-UVV, sob o registro nº.77/2010. No 

que se refere aos aspectos é�cos, destaca-se 

que todo o processo de pesquisa foi conduzido 

conforme Resolução 196/96 que 

norma�zapesquisa envolvendo seres humanos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sobre o modo de detecção do caso novo, dos 

107 prontuários de casos índice, 19.63% (21) 

deles foram diagnos�cados através de exame 

de contatos (Figura 3).   

 

Figura 3 - Modo de detecção de caso novo (SINAN) (%). 

 
Na Figura 4, ao analisarmos os 

prontuários dos casos índices, em apenas 6 

deles (10.71%), constava o agendamento do 

exame para os contatos. Portanto, em 89,29% 

(101) não constava nenhum registro de 

agendamento. Isto deve-se ao fato de as 

consultas para exame de contatos serem 

registradas em agendas paralelas. Quando os 

contatos faltavam  era realizada a inves�gação 

epidemiológica para seu resgate. No entanto, o 

procedimento não era registrado no prontuário  

do caso índice.  

Com o resultado da pesquisa, percebeu-

se a importância de ter estas anotações 

também no prontuário do caso índice. Com 

esta prá�ca, na consulta mensal do caso índice, 

a equipe tem uma maior oportunidade de 

inves�gação dos mo�vos do não 

comparecimento do contato e adequações 

para uma melhor adesão. Ex : Readequação de 

horários e datas (CAMELLO, 2006 ; FERREIRA et 

al, 2009) 

 Nº % 

 
Consta no prontuário do 
caso índice agendamento 
do contato, mas não 
consta o comparecimento 
do mesmo a unidade de 
saúde para o exame. 

SIM 6 10.71% 

NÃO 101 89.29% 

OUTRAS 0 0% 

TOTAL 107 0% 

 
Figura 4 - Consta no prontuário do caso índice agendamento 
do contato, mas não acusa o comparecimento do mesmo à 
unidade de saúde para o exame. 
 

Para a variável número de contatos 

registrados, houve concordância moderada 

entre o registro do SINAN e o do Prontuário, 

Valor de K= 0,59 e  p=0,0001 (Figura 5). 

 

Figura 5 – relação entre os contatos registrados no SINAN x o 

nº de contatos registrados na pesquisa. 
 

Para a variável numero de contatos 

examinados, houve uma boa concordância 

entre o registro do  SINAN e do Prontuário: 

Valor de K = 0,71 e p=0,0001 (Figura 6). 
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Figura 6 – relação entre os contatos examinados no SINAN x o 
nº de contatos   examinados  na pesquisa 

 

Outra medida u�lizada foi o teste de 

concordância Kappa para as Figuras 05 e 06. 

Esta é uma medida de concordância que nos 

fornece uma ideia do quanto as observações se 

afastam daquelas esperadas, fruto do acaso, 

indicando-nos assim o quão legí�mas as 

interpretações são. Vimos por exemplo na 

Figura 05 o número de contatos registrados no 

SINAN X o nºm registrado na pesquisa, o ideal 

seria que o número das colunas e das linhas 

exceto nas diagonais fossem zero (Para que 

houvesse uma concordância 100%), como isso 

claramente não ocorreu,  queremos saber a 

intensidade da concordância entre os números 

registrados da pesquisa em comparação ao 

SINAN. Para tal,  u�lizou-se a medida Kappa 

que é baseada no número de respostas 

concordantes, ou seja, no número de casos 

cujo resultado é o mesmo entre as medidas 

observadas. O Kappa é uma medida de 

concordância Inter observador e mede o grau 

de concordância além do que seria esperado 

tão somente pelo acaso. Esta medida de 

concordância tem como valor máximo o nº 1, 

onde este valor 1 representa total 

concordância e os valores próximos e até 

abaixo de 0, indicam nenhuma concordância, 

ou a concordância foi exatamente a esperada 

pelo acaso. Um eventual valor de Kappa menor 

que zero, nega�vo, sugere que  a concordância 

encontrada foi menor do aquela esperada por 

acaso. Sugere, portanto, discordância, mas seu 

valor não tem interpretação como intensidade 

de discordância. 

O coeficiente K pode então ser definido 

como a proporção de concordantes entre as 

categorias após ser re�rada a proporção 

devido ao acaso, exprimindo-se na seguinte 

fórmula: 

 

Na qual P0 é a proporção do acordo 

observado, ou seja a proporção de unidades 

que os registros     classificaram nas mesmas 

categorias, e Pa a proporção de acordo devido 

ao acaso.(BUSSABE ; MORETTIN, 2005)  

Para avaliar se a concordância é razoável, 

fazemos um teste esta�s�co para avaliar a 

significância do Kappa. Neste caso a hipótese 

testada é se o Kappa é igual a 0, o que indicaria 

concordância nula, ou se ele é maior do que 

zero, concordância maior do que o acaso:  

H0: K = 0; 

H1: K > 0. 

No caso de rejeição da hipótese (Kappa=0 

ou p<0,05) temos a indicação de que a medida 

de concordância é significantemente maior do 

que zero, o que indicaria que existe alguma 
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concordância (SIEGLE ; CASTELLAN, 1998 ; 

PAGANO ; GAUVREAU, 2011). 

Isto não significa necessariamente que a 

concordância seja alta, para o valor observado 

em K existe por exemplo a seguinte 

interpretação. 

 

A seguir, Figura 8 demonstra o valor do 

teste de Kappa em conjunto com o valor do     

teste de hipótese. 

 

Figura 8 – Valor do teste kappa em conjunto com o valor do 
teste de hipótese. 

 

Foi feito um teste exploratório para ver 

associação entre as variáveis estudadas e nesse 

caso o teste u�lizado foi o Qui-Quadrado. O 

teste aponta significância esta�s�ca para um 

valor menor do que 0,05 (Figura 9). 

TESTE QUI 

QUADRADO 

(DADOS DO 

PRONTUÁRIO DO 

CASO INDICE) 

Nº. de contatos 

registrados × registrados 

no SINAM 

0.00 

Nº de contatos 

examinados × Contatos 

examinados no SINAM 

0.00 

 
Figura 9 – Resultados encontrados pelo teste Qui-quadrado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Notou-se que houve o resgate dos 

contatos, no entanto, o procedimento não foi 

registrado no prontuário do caso índice, este 

estudo  iden�ficou a importância de realizar o 

registro das ações dos resgates dos contatos no 

prontuário do caso índice.Outro fator 

impotante são diferentes condutas para captar 

os contatos ; a falta de um controle eficaz 

quanto ao exame dos contatos, aponta para 

uma necessidade de intensificação das ações 

de vigilância epidemiológica, uma vez que essa 

vigilãncia contribui e muito para o diagnós�co 

precoce, e a quebra da cadeia  epidemiológica 

de transmissão da hanseníase. A análise 

esta�s�ca conferiu ao estudo, de que a medida 

de concordância kappa foi significantemente 

maior do que zero, o que existe alguma 

concordância.     

 

 

 

 

 

 

Interpretação dos Valores de Kappa 

<0 Nenhuma concordância 

0|–|0.19 Péssima concordância 

0.20|–|0.39 Concordância ruim 

0.40|–|0.59 Moderada concordância 

0.60|–|0.79 Boa concordância 

0.80|–|1.00 ó�ma concordância  
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UMA ABORDAGEM SOBRE OS PRINCIPAIS MARCOS HISTóRICOS  
DA INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL 

 

AN APPROACH ON THE MAIN HISTORICAL FRAMES 
OF SCHOOL INCLUSION IN BRAZIL 

 

Crizelly Nóbrega Lacerda1 
Givanilda Queiroz de Souza 

 
RESUMO 

 
Neste trabalho, procurou-se abordar a evolução histórica da educação inclusiva, enumerando os 
principais instrumentos que podem ser considerados como sendo contributos da inclusão escolar, 
tanto no âmbito nacional quanto internacional. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa 
bibliográfica, na qual mostrou-se a evolução d educação inclusiva, as bases históricas do processo 
de inclusão e da educação inclusiva, tanto no contexto internacional, quando no Brasil. 
Demonstrou-se que a educação inclusiva no Brasil é um processo que vem sendo construído ao 
longo dos anos, sempre somando de forma posi�va novas conquistas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva. Evolução. Bases Legais.  
 

ABSTRACT 
 
In this paper, we tried to address the historical development of inclusive educa�on, lis�ng the 
main instruments that can be considered to be contribu�ons of school inclusion, both na�onally 
and interna�onally. To this end, a literature was developed, which showed the evolu�on d 
inclusive educa�on, the historical bases of the process of inclusion and inclusive educa�on, both in 
the interna�onal context, while in Brazil. It has been shown that inclusive educa�on in Brazil is a 
process that has been built over the years, always adding new posi�ve achievements. 
 
KEYWORDS: Inclusive Educa�on. Evolu�on. Legal basis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bacharel em Enfermagem (FIP.Patos/PB); Especialista em Enfermagem do Trabalho (FIP .Patos/PB); Mestre em Ciências da 
Educação (Absoulute Chris�an University); Coordenadora Acadêmica do Centro de Educação Tecnológica EIRELI  - Patos/PB. 
Estudante de Pedagogia (FCE. São Paulo/SP). E-mail: crisz-estrela8@hotmail.com 
 

ABSOULUTE REVIEW16



 
 

A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

A primeira ideia que se pode ter a sobre a 

educação inclusiva é a de trata-se de um 

processo que visa a integração de portadores 

de deficiência no ensino regular, em seus 

diferentes níveis, seja educação básica ou 

ensino superior.  

Na concepção de Guijarro (2005 p. 8-9): 

 

A educação inclusiva aspira fazer 
efe�vos o direito à educação, a 
igualdade de oportunidades e de 
par�cipação. O direito de todas as 
crianças à educação encontra-se 
consagrado na Declaração dos 
Direitos Humanos e reiterado nas 
polí�cas educacionais dos países; 
porém, ainda existem milhões de 
crianças e adultos que não têm 
acesso à educação ou recebem uma 
de menor qualidade. 

 

Na forma destacada, a educação inclusiva 

tem como fundamento o princípio da inclusão 

social. Pode-se dizer também que tal 

modalidade educa�va se estrutura também a 

par�r do princípio da igualdade, que encontra 

amparo na Cons�tuição Federal em vigor, 

quando estabelece que todos são iguais em 

direitos e obrigações. Princípios fundamentais 

que foram inicialmente consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Ainda na concepção de Guijarro (2005, p. 

10): 

 

A educação inclusiva implica uma 
visão diferente da educação 
comum baseada na 
heterogeneidade e não na 
homogeneidade, considerando que 
cada aluno tem uma capacidade, 
interesse, mo�vações e experiência 
pessoal única, quer dizer, a 
diversidade está dentro do 
‘normal’. Dada essa concepção, a 
ênfase está em desenvolver uma 
educação que valorize e respeite às 
diferenças, vendo-as como uma 
oportunidade para o�mizar o 
desenvolvimento pessoal e social e 
para enriquecer os processos de 
aprendizagem. 

 

Quando se analisa a citação acima 

transcrita, verifica-se que a promoção da 

educação inclusiva não é algo fácil. Ela exige 

um completo represar por parte da escola e 

estabelecimento de novas definições para o 

processo educa�vo. Não há como a escola 

desenvolver a educação inclusiva se ela não 

encontrar-se organização. Isto porque para a 

promoção da educação inclusiva é de suma 

importância a definição e existência de 

polí�cas educacionais que contemplem a 

interdisciplinaridade. 

Para promover a educação inclusiva, a 

escola precisa antes de tudo mudar seu próprio 

perfil, rompendo com tudo aquilo que possa 

caracterizar-se como algo que possa está 

associado à exclusão. 

Entendem Alves e Barbosa (2006. p. 21) 

que: 
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A escola inclusiva, numa dinâmica 
promissora, busca a reorientação 
curricular, propondo uma nova 
forma de abordar os conteúdos 
curriculares no co�diano escolar. O 
planejamento curricular cole�vo 
pode acontecer por áreas, ciclos ou 
assuntos de interesse comum. Esta 
ação da escola desloca o enfoque 
das sequências lógicas, 
hierarquização de conhecimentos, 
ordenamento e grades horárias, 
passando para um novo 
entendimento do currículo e sua 
função. Tal concepção propõe a 
revisão dos conteúdos e suas 
prioridades, obje�vos, 
temporalidade, considerando os 
diferentes ritmos e es�los de 
aprendizagem. 

 

Assim sendo, para promover a educação 

inclusiva, a escola, antes de qualquer outra 

coisa, precisa de uma reforma curricular, bem 

como da definição de novas formas de 

avaliação e da definição de uma prá�ca 

pedagógica, que atenda às necessidades dos 

alunos portadores de deficiência, facilitando 

para estes a aprendizagem. No entanto, a 

necessidade de adequação não para por ai. É 

preciso ainda que a escola defina normas, que 

regulem a par�cipação destes alunos nas 

a�vidades que são realizadas em sala de aula, 

de forma que estes sintam-se sempre inseridos 

no contexto escolar.  

Acrescenta ainda Alves e Barbosa (2006, 

p. 15) que: 

 

A inclusão escolar, enquanto 
paradigma educacional tem como 

obje�vo a construção de uma 
escola acolhedora, onde não 
existam critérios ou exigências de 
natureza alguma, nem mecanismos 
de seleção ou discriminação para o 
acesso e a permanência com 
sucesso de todos s alunos. Este 
paradigma requer um processo de 
ressignificação de concepções e 
prá�cas, no qual os educadores 
passem a compreender a diferença 
humana em sua complexidade, não 
mais com um caráter fixo e um 
lugar, preponderantemente no 
outro, mas entendendo que as 
diferenças estão sendo 
constantemente feitas e refeitas e 
estão em todos e em cada um. Ao 
mesmo tempo, contribui para 
transformar a realidade histórica de 
segregação escolar e social das 
pessoas com deficiência, tornando 
efe�vo o direito de todos à 
educação.  

 

Não há como se promover a educação 

inclusiva sem a existência do entendimento de 

que todos os seres humanos não iguais, que a 

existência de algum �po de deficiência não 

cons�tui condição para o estabelecimento de 

tratamentos diferentes no contexto escolar. 

Para promover a educação inclusiva, a escola 

precisa ser acolhedora e possui em seu 

contexto educadores que compreendam as 

diferenças humanas e sejam capazes de 

contribuírem no processo de eliminação dos 

resquícios de segregação que caracterizaram 

no passado o processo educa�vo direcionados 

para às crianças e jovens portadores de algum 

�po de deficiência.  
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Na concepção do próprio Ministério da 

Educação, uma “escola inclusiva é aquela que 

garante a qualidade de ensino educacional a 

cada um de seus alunos, reconhecendo e 

respeitando a diversidade e respondendo a 

cada um de acordo com suas potencialidades e 

necessidades” (BRASIL, 2004, p. 7).  

Assim sendo, uma escola inclusiva é 

aquela não que trata os diferentes de forma 

diferente, mas todos de forma igualitária, 

ensinando a todos os seus alunos a 

respeitarem a diversidade e ao 

compreenderem que todos os seres humanos 

são iguais. E mais ainda, que a ‘normalidade’ 

apresentada por muitos não lhes concedem o 

direito de serem considerados superiores 

àqueles portadores de nenhum �po de 

deficiência.  

Desta forma, não há como se falar em 

escola inclusiva sem que não exista  “a 

par�cipação consciente e responsável de todos 

os atores que permeiam o cenário 

educacional” (BRASIL, 2004, p. 9). 

Dito com outras palavras, é pra�camente 

impossível se ter uma escola inclusiva sem que 

os sujeitos que integram o processo educa�vo 

não possuam uma consciência plena de seu 

papel e um compromisso com esse processo de 

mudança. Por outro lado, para ser considerada 

inclusiva, a escola comum precisa adotar uma 

nova postura, firmada na é�ca e na 

responsabilidade. 

Em seu próprio projeto polí�co 

pedagógico, a escola deve contemplar ações 

que facilitem a interação social em seu 

contexto. Para ser uma considera inclusiva, a 

escola comum também precisa saber 

desenvolver prá�cas educa�vas de natureza 

heterogêneas.  

Na concepção do próprio Ministério da 

Educação (BRASIL, 2001, p. 26-27): 

 

A inclusão escolar cons�tui uma 
proposta que representa valores 
simbólicos importantes, 
condizentes com a igualdade de 
direitos e de oportunidades 
educacionais para todos, mas 
encontra ainda sérias resistências. 
Estas se manifestam, 
principalmente, contra a ideia de 
que todos devem ter acesso 
garan�do à escola comum. A 
dignidade, os direitos individuais e 
cole�vos garan�dos pela 
Cons�tuição Federal impõem às 
autoridades e à sociedade brasileira 
a obrigatoriedade de efe�var essa 
polí�ca, como um direito público 
subje�vo, para o qual os recursos 
humanos e materiais devem ser 
canalizados, a�ngindo, 
necessariamente, toda a educação 
básica.  

 

Na forma demonstrada, o processo de 

inclusão escolar é complexo porque envolve 

valores simbólicos e igualdade de direitos. E 

estas par�culares ainda cons�tuem elementos 

que alimentam algumas resistências, 

mostrando que a própria escola precisa se 

‘educar’ para poder tornar-se inclusiva. Para 
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tanto, em seu complexo é de suma importância 

que a dignidade da pessoa humana seja 

reconhecida e valoriza.  

Sem a existência de uma polí�ca de 

promoção dos direitos humanos não há como 

se falar em escola inclusiva ou em educação 

inclusiva. Para se concre�zar a educação 

inclusiva é necessário que alunos sejam 

ensinados a conviverem com a diversidade 

(ROMANI, 2012).  

No entanto, desse processo de 

‘ensinamento’ não se deve excluir o professor. 

A mudança precisa começar por esse agente do 

processo educa�vo, para, num segundo 

momento, ser direcionada aos discentes.  

 Em resumo, a promoção da educação 

inclusiva não pode ser vista apenas como a 

ampliação do acesso dos alunos com algum 

�po de deficiência à escola comum. Se não 

houver uma prévia mudança da escola e dos 

indivíduos nelas inseridos, a escola em si será o 

maior obstáculo ao processo de inclusão de 

alunos com deficiência no ensino regular 

(FÁVEROS et al., 2009).  

No entanto, tem-se que reconhecer que 

somente é possível se construir a educação 

inclusiva, com compromisso e com 

responsabilidade, sabendo-se, de forma é�ca, 

colocar em prá�ca toda a teoria que regular o 

processo de inclusão de alunos com deficiência 

no ensino regular.  

 

AS BASES HISTóRICAS DO PROCESSO DE 

INCLUSÃO 

 

Embora seja um tema bastante deba�do 

na atualidade, o processo de inclusão que 

possui história legal que teve origem no século 

XVI, suscitada no âmbito da discussão 

internacional e ainda encontra-se em 

construção. 

Completando esse pensamento, Mendes 

(2006, p. 387) destaca que ao longo da história 

da humanidade: 

 
[...] o acesso à educação para 
portadores de deficiências vai 
sendo muito lentamente 
conquistado, na medida em que se 
ampliaram as oportunidades 
educacionais para a população em 
geral. Entretanto, tanto as classes 
quanto as escolas especiais 
somente iriam proliferar como 
modalidade alterna�va às 
ins�tuições residenciais depois das 
duas guerras mundiais. 

 

Nesse sen�do, verifica-se que o chamado 

processo de inclusão é algo que vem sendo 

construindo lentamente, ao longo dos úl�mos 

cinco séculos. No entanto, somente ganhou 

visibilidade nas úl�mas décadas quando a 

temá�ca dos direitos humanos ganhou mais 

força, privilegiando, principalmente, a 

igualdade entre os seres humanos.  

Informa Mazzo�a (2007), que no Brasil a 

proposta de inclusão ganhou destaque a par�r 

de uma série de diretrizes que foram baixadas 
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no âmbito internacional, dentre as quais 

figuram a Conferência de Jom�en (1990) e a 

Declaração de Salamanca, que, por sua vez, foi 

assinada em 1994. 

Ao longo desse processo de construção, 

foram aperfeiçoados métodos e técnicas de 

ensino, que permi�ram a mudança das 

expecta�vas sobre as possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças 

com deficiências, que até então estavam à 

margem do processo educacional (GUIJARRO, 

2005).  

A compreensão da construção do 

discurso da inclusão escolar preconizado nos 

dias atuais bem como as polí�cas de formação 

de professores à luz da inclusão está alicerçada 

no movimento histórico. Movimento esse que 

resulta em transformações na forma de 

conceber e encarar a inclusão, percebida como 

essência das relações sócio-educa�vas provido 

de uma crise de paradigma. 

De acordo com Bueno (2006), a par�r do 

aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de 

ensino, mudou-se o foco da deficiência 

intrínseca do indivíduo. Compreendeu-se que 

era necessário também se levar em 

consideração as falhas do meio social, que 

deixam de proporcionar condições adequadas 

para tal indivíduo possa aprender e se 

desenvolver.  

Apesar dos avanços registrados nas duas 

úl�mas décadas, a Educação Inclusiva não se 

configurou completamente, fazendo com que 

Educação Especial ainda funcione como um 

serviço paralelo e distanciado que se omite 

diante do fracasso e insucesso de seus alunos. 

Durante muito tempo, as pessoas com 

deficiências viveram à margem da sociedade, 

situação está que era caracterizada pela 

segregação e pela exclusão (MANTOAN, 2006). 

Contudo, a forma de ver e de agir em relação 

às pessoas com necessidades especiais, 

modificou-se no decorrer do tempo graças às 

transformações socioculturais e a sociedade 

passou a valorizar mais o ser humano, sem, 

contudo, se levar em consideração à sua 

condição e/ou sua aparência �sica. 

Da An�guidade Clássica até a Idade 

Média o conceito de deficiência esteve 

atrelado ás crenças sobrenaturais. E, essa 

ligação fazia com que a pessoa diferente fosse 

pra�camente anulada por meio do abandono. 

Tal conduta, não representava um problema de 

natureza é�ca ou moral, porque essas pessoas, 

por serem diferentes, não eram consideradas 

seres humanos e nem podiam usufruir do 

convívio social (GUIJARRO, 2005). 

Segundo Carmo (2004), quem 

apresentasse algum �po de deficiência na 

an�guidade era menosprezado e visto como 

detentor de anormalidades, quando não era 

considerado possuidor de maus espíritos em 

razão dos seus pecados.  

No passado, em algumas comunidades, a 

valorização da beleza e da força �sica era fator 

que não permi�a a aceitação no grupo de um 
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membro com qualquer deficiência. Nesse 

sen�do, quem possuísse alguma deficiência era 

abandonado e sozinho deveria lutar pela sua 

sobrevivência. 

Informa Bueno (2006), que somente a 

par�r do século XVI, foi que, com o surgimento 

de novas ideias, a deficiência passou a ser 

tratada por meios de alquimia, da magia e da 

astrologia. 

Tais ideias desenvolveram -se, 

principalmente, no campo socioeducacional. 

Nesse período da História da humanidade, ou 

seja, no século XVI, a medicina ainda possuía 

uma prá�ca rudimentar. Essas novas ideias em 

torno da deficiência desencadearam o 

surgimento da educação especial. 

Ainda segundo Guijarro (2005) foi no 

século XVI que a educação especial ganhou 

força através de profissionais como médicos e 

pedagogos, revolucionando os conceitos da 

época ao pensarem um ambiente educa�vo 

para os indivíduos que para a sociedade da 

época não poderiam ser educados.  

Nesse sen�do, Mendes (2006, p. 387) diz 

que: 

 

A história da educação especial 
começou a ser traçada no século 
XVI, com médicos e pedagogos que, 
desafiando os conceitos vigentes na 
época, acreditaram nas 
possibilidades de indivíduos até 
então considerados ineducáveis. 
Centrados no aspecto pedagógico, 
numa sociedade em que a 
educação formal era direito de 

poucos, esses precursores 
desenvolveram seus trabalhos em 
bases tutoriais, sendo eles próprios 
os professores de seus pupilos. 

 

Tais inicia�vas, de caráter pioneiro, 

contribuíram para mostrar que as pessoas com 

deficiências também eram seres humanos e 

que mesmo possuindo limitações, podiam ser 

instruídas para a vida, porque podiam 

aprender. 

O século XVII foi marcado pelos avanços 

da medicina, fortalecendo a tese da 

organicidade e o mundo cien�fico passou a 

entender que as pessoas eram deficientes por 

fatores fundamentalmente orgânicos 

(ARANHA, 2005). Alguns desses fatores surgiam 

no início do desenvolvimento, alterando de 

forma substancial a formação do indivíduo. 

Entretanto, apesar desses avanços, a 

educação direcionada às crianças e jovens 

portadores de deficiência, ao longo dos séculos 

manteve um caráter de exclusão, adotado, a 

par�r do início do século uma a�tude de 

segregação (SCHLÜZEN; RINALDI; SANTOS, 

2011).  

É importante destacar que no século XX, 

as discussões relacionadas à inclusão ganharam 

mais visibilidade após a aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

ocorrida em 1948, graças aos esforços 

desenvolvidos pela Organização das Nações 

Unidas. Posteriormente à aprovação deste 

diploma internacional, uma série de eventos 
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(protocolos, conferências e convenções) foram 

realizados obje�vando a promoção e a 

efe�vação dos direitos humanos. Nesses 

eventos, direta ou indiretamente, as questões 

relacionadas aos portadores de algum �po de 

deficiência foram abordadas.  

Dissertando sobre os avanços registrados 

no século XX, relacionados à educação de 

crianças e adolescentes portadores de algum 

�po de deficiência, Mendes (2006, p. 387) faz o 

seguinte comentário: 

 
Na metade do século XX, aparece 
uma resposta mais ampla da 
sociedade para os problemas da 
educação das crianças e jovens com 
deficiências, em decorrência 
também da montagem da indústria 
da reabilitação para tratar dos 
mu�lados da guerra. Até a década 
de 1970, as provisões educacionais 
eram voltadas para crianças e 
jovens que sempre haviam sido 
impedidos de acessar a escola 
comum, ou para aqueles que até 
conseguiam ingressar, mas que 
passaram a ser encaminhados para 
classes especiais por não 
avançarem no processo 
educacional.  

 

Na forma apresentada, a par�r da década 

de 1950, a sociedade passou a ter uma maior 

preocupação com as crianças e os jovens, 

portadores de algum �po de deficiência, 

principalmente, em relação à educação, 

abrindo-se espaços nas escolas, tanto no 

ensino regular quanto nas chamadas classes 

especiais, que foram sendo ins�tuídas, 

ampliando a educação especial, ques�onada 

por alguns teóricos, por promover uma espécie 

de ‘segregação indireta’.  

Ainda na concepção de Mendes (2006, p. 

387-388), essa segregação promovida com os 

portadores de deficiência: 

 

[...] era baseada na crença de que 
eles seriam mais bem atendidos em 
suas necessidades educacionais se 
ensinados em ambientes 
separados. Assim, a educação 
especial foi cons�tuindo-se como 
um sistema paralelo ao sistema 
educacional geral, até que, por 
mo�vos morais, lógicos, cien�ficos, 
polí�cos, econômicos e legais, 
surgiram as bases para uma 
proposta de unificação. 

 

Na forma acima apresentada, defendia-

se naquela época que os portadores deveriam 

ter um ‘lugar especial’ para aprender, levando-

se em consideração as suas par�cularidades. 

De certa forma, havia uma espécie de 

segregação nesse processo educa�vo que era 

oferecido aos portadores de deficiências.  

Segundo o próprio Ministério da 

Educação (BRASIL, 2010b, p. 11): 

 

A educação especial se organizou 
tradicionalmente como 
atendimento educacional 
especializado subs�tu�vo ao ensino 
comum, evidenciando diferentes 
compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação 
de ins�tuições especializadas, 
escolas especiais e classes 
especiais, essa organização, 
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fundamentada no conceito de 
normalidade/anormalidade, 
determina formas de atendimento 
clínico-terapêu�cos fortemente 
ancorados nos testes psicométricos 
que, Por meio de diagnós�cos, 
definem as prá�cas escolares para 
os alunos com deficiência.  

 

Nota-se, que diante da impossibilidade 

de a escola regular atender o aluno portador 

de deficiência, foi necessário a definição de 

uma nova modalidade de educação, par�ndo 

do princípio de que não mais se podia ignorar 

que aluno portador de algum �po de 

deficiência, fosse impossibilitado de par�cipar 

do processo educa�vo.  

No entanto, segundo Schlüzen; Rinaldi; 

Santos (2011), a par�r da década de 1970, 

iniciou-se um processo de ‘aceitação’ dos 

alunos portadores de deficiências nas escolas 

regulares.  

Desta forma, verifica-se que houve uma 

mudança filosófica significa�va no processo 

educa�vo, dando origem a uma terceira fase 

na história da educação inclusiva, caracterizada 

pela ‘integração’. Contudo, as mudanças não 

pararam por aí. De forma mais rápidas elas se 

processaram, ao ponto de se poder afirmar que 

a chamada ‘fase de integração’ foi bastante 

mais curta do que as fases anteriores. 

Com o passar do tempo, vários fatores 

contribuíram para o surgimento de propostas 

visando à unificação das educações comum e 

especial, principalmente, mo�vos lógicos e 

legais. Diante desse novo entendimento, uma 

nova fase na historia da educação inclusiva 

começou a se desenhar. Trata -se de chamada 

inclusão, que ainda não se consolidou de forma 

plena. 

Abordando esse contexto histórico, 

Guijarro (2005, p. 37) afirma que: 

 

A escola que já apresentava vários 
problemas educacionais, precisava 
agora pensar em prá�cas que 
rompessem o tradicionalismo e 
passassem a aceitar o deficiente no 
âmbito escolar. Assim, o 
movimento de inclusão escolar 
a�nge seu apogeu internacional na 
década de 1990 nomeada de 
educação inclusiva, discu�ndo e 
difundindo a ideia do acesso e 
permanência no ensino regular com 
igualdade de direitos. 

 

Desta forma, verifica-se que no contexto 

internacional, a inclusão ganhou uma nova 

dimensão a par�r da década de 1990, quando 

o mundo começou a sen�r os primeiros efeitos 

mais acentuados, resultantes do processo de 

globalização, es�mulado pelas tecnologias da 

informação e da comunicação.  

Avaliando avanços registrados no 

contexto internacional no campo da inclusão 

na década de 1990, Mendes (2006, p. 394-395) 

faz o seguinte registro: 

 

Em 1990, foi realizada a 
Conferência Mundial sobre 
Educação para Todos: sa�sfação 
das necessidades básicas de 
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aprendizagem, em Jom�en, 
Tailândia, promovida pelo Banco 
Mundial, Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Par�ciparam educadores 
de diversos países do mundo, 
sendo nessa ocasião aprovada a 
Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos. 

 

Com base na citação acima transcrita, 

verifica-se que em 1990 realizou-se uma 

importante Conferencia Mundial, que trouxe 

implicações para o processo educa�vo 

direcionado às crianças e jovens portadores de 

deficiências. Naquela oportunidade, aprovou-

se a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, também denominada de ‘Declaração de 

Jom�en’. 

Entretanto, apesar das conquistas já 

alcançadas, a proposta de educação frente à 

inclusão escolar ainda é um desafio para o 

século XXI, já que em seus fundamentos 

reconhecem as diferenças humanas como 

normais e vislumbra a aprendizagem centrada 

nas potencialidades do sujeito (FÁV ERO et al., 

2009). 

Com base no que até aqui abordado, 

pode-se dizer que a inclusão é processo 

cons�tuído de diferentes fases. Nesse sen�do, 

Schlüzen; Rinaldi; Santos (2011) destacam que 

esse processo evolu�vo é composto pelas 

seguintes fases: 

i. Fase 1 (Exclusão): anterior ao século 

XX; 

ii. Fase 2 (Segregação): a par�r da 

década de 1950; 

iii. Fase 3 (Integração): Iniciou-se na 

década de 1970 e prolongou-se até meados da 

década seguinte; 

iv.  Fase 4 (Inclusão): A par�r da 

segunda metade da década de 1980 até a 

atualidade. 

Quando se analisa as fases acima 

apresentadas, verifica-se que no século XX 

vivenciou-se as quatro fases da história da 

educação inclusiva, o que deixa transparecer 

que no referido século registrou-se as mais 

significa�vas transformações no proces so 

educa�vo direcionados às crianças e jovens 

portadores de deficiências, tendo o tratamento 

dispensado à essa clientela de total exclusão à 

inclusão propriamente dita, isto porque no 

contexto atual tais indivíduos são tratados 

como sujeitos �tulares de direitos, que devem 

ser reconhecidos e protegidos.  

Noutras palavras, em menos de cem 

anos foi possível mudar de forma significa�va 

os entendimentos que regular o processo 

educa�vo direcionado para aqueles que 

possuem algum �po de deficiência, facilitando 

não somente o acesso ao ensino regular, mas 

mostrando os caminhos que devem ser 

seguidos pela escola comum de forma que esta 

venha ser reconhecida como escola inclusiva. 
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AS BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

Para falar de educação inclusiva, é 

necessário abordar, a questão dos documentos 

e leis que abrangem a inclusão. No âmbito legal 

das polí�cas inclusivas há encaminhamentos e 

diretrizes, que devem ser observados para que 

as escolas e a sociedade de maneira geral se 

transformem e se abram para as diferenças, 

valorizem a unidade e a diversidade e se 

voltem para a formação de uma cidadania 

plena. 

Mesmo com o avanço cien�fico 

registrado no século XIX, as pessoas com 

deficiências �sicas e mentais não conseguiram 

conquistar um espaço na sociedade e 

con�nuaram vivendo isoladas, recolhidas em 

asilos ou conventos.  As ins�tuições dessa 

época, via de regra, não passavam de prisões, 

caracterizando-se pela falta completa de 

tratamentos especializados e de programas 

educacionais (BUENO, 2006). 

Foi somente a par�r do século XX que as 

pessoas com deficiências passaram a 

receberem um tratamento mais humano e 

serem vistas como verdadeiros cidadãos, 

possuidores de direito e de deveres perante a 

sociedade (FÁVERO et al., 2009) . Inicialmente, 

essa atenção se desenvolveu sob uma ó�ca 

assistencial e carita�va, processo esse que não 

contava com o apoio e par�cipação do estado.  

Informa ainda Bueno (2006), que a 

primeira diretriz polí�ca direcionada às pessoas 

com deficiências somente foi elabora após a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, ocorrida em 1948. Tal diretriz não 

somente considerou essas pessoas como 

possuidoras de direitos e deveres, como 

também reafirmou que as mesmas eram iguais 

às demais pessoas e que por razão, eram 

também cidadãos. Ao promover esse 

reconhecimento, aos portadores de deficiência 

foi assegurado o direito à par�cipação na vida 

social, o que permi�u o acesso à escola e o 

consequente exercício de uma a�vidade 

labora�va. 

É importante destacar que a 

universalização dos direitos humanos 

proporcionou o surgimento de vários diplomas 

internacionais, des�nados a salvaguardar os 

direitos das pessoas com deficiências.  

Ainda antes de 1950, foi facilitado o 

acesso à educação direcionada às pessoas com 

deficiências, em decorrência da ampliação das 

oportunidades educacionais para a população 

em geral (MENDES, 2006). 

Por outro lado, a escola inclusiva tem 

sido um tema abordado em vários fóruns 

internacionais, dentre os quais destaca-se a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, 

que foi realizada em Jom�en, na Tailândia, no 

ano de 1990 (FÁVERO et al., 2009).  

Ressalta Bueno (2006), que a Conferência 

de Jom�en cons�tui um marco que definiu as 
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ações e polí�cas fundamentais ainda para o 

final do século XX e para o início do século 

seguinte, garan�ndo o acesso à educação a 

toda e qualquer pessoa, sem, contudo, fazer 

nenhuma objeção ao fato de possuir ou não 

algum �po de deficiência.  

Como forte expressão da educação 

inclusiva tem-se também a Declaração de 

Salamanca. Nesse sen�do, registra Mendes 

(2006, p. 395) que: 

 

Em 1994, promovida pelo governo 
da Espanha e pela UNESCO, foi 
realizada a Conferência Mundial 
sobre Necessidades Educacionais 
Especiais: acesso e qualidade, que 
produziu a Declaração de 
Salamanca (Brasil, 1997), �da como 
o mais importante marco mundial 
na difusão da filosofia da educação 
inclusiva. A par�r de então, ganham 
terreno as teorias e prá�cas 
inclusivas em muitos países, 
inclusive no Brasil. 

 

É importante destacar que a 

Declaração de Salamanca representa um dos 

maiores marcos da educação inclusiva. Pois , foi 

após a sua divulgação que a educação inclusiva 

ganhou espaços e apoio no mundo inteiro.  

Na Declaração de Salamanca o 

conceito de deficiência configurou-se numa 

visão muito ampla, na perspec�va de incluir 

todos os que fossem marginalizados pela 

sociedade. O referido documento internacional 

não somente “reafirma o compromisso de 

educação para todos” como também 

reconhece “a necessidade e urgência do 

providenciamento de educação para as 

crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino” (UNESCO, 2007, p. 3). 

Sempre preocupada em promover e 

efe�var os direitos humanos, a ONU realizou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que foi aprovada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 2006. Segundo o 

próprio MEC (BRASIL, 2010b, p. 15), aquela 

Convenção adotou medidas visando garan�r 

que: 

 

a) As pessoas com deficiência não 
sejam excluídas do sistema 
educacional geral sob alegação de 
deficiência e que as crianças com 
deficiência não sejam excluídas do 
ensino fundamental gratuito e 
compulsório, sob alegação de 
deficiência;  
b) As pessoas com deficiência 
possam ter acesso ao ensino 
fundamental inclusivo, de 
qualidade e gratuito, em igualdade 
de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que 
vivem (Art.24).  

 

De forma direta, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, trouxe a 

necessidade da definição de um novo conceito 

para a  Educação Especial ao mesmo tempo 

que foi ampliado o acesso à educação para as 

pessoas com deficiência, em ambiente escolar 

não segregado, formado por indivíduos da 

mesma idade cronológica.  
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AS BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

NO BRASIL 

 

No Brasil, a Lei nº 4.024/61, que fixou as 

primeiras diretrizes para a Educação Especial, 

apontava o direito dessa clientela à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de 

ensino. No entanto, foi somente após a 

promulgação da Cons�tuição Federal de 1988, 

que a educação inclusiva ganhou uma maior 

dimensão no país (BRASIL, 2001). 

Completando esse pensamento, Aranha 

(2004, p. 51) destaca que: 

 

No Brasil, a Cons�tuição Federal de 
1988, seguindo mesma linha da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, veio garan�r e efe�var 
ainda mais os direitos das pessoas 
com necessidades especiais, pois 
garante o direito à cidadania e a 
dignidade da pessoa humana. 

 

Assim, por estabelecer que todos são 

iguais, a Cons�tuição Federal reconheceu que 

não há como promover um tratamento 

diferenciado para os portadores de deficiência 

e garan�u a estes os mesmos direitos, no que 

diz respeito à educação, par�ndo do princípio 

de que todo e qualquer cidadão tem o direito 

de frequentar uma escola, que proporcione 

pleno desenvolvimento socioemocional, além 

de assegurar as condições de acesso e 

permanência na escola. 

Visando cumprir as disposições 

cons�tucionais, o governo federal ins�tui em 

1996 o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, com o obje�vo de garan�r às 

pessoas com deficiências uma vida melhor com 

acesso a todas as polí�cas sociais com 

igualdade e integração. E, assim exercer 

melhor o seu papel de cidadão na sociedade 

como qualquer outro ser humano (BRASIL, 

2010a). 

Antes, porém, em 1994 havia sido 

ins�tuída a Polí�ca Nacional de Educação 

Especial, orientando, segundo o próprio 

Ministério da Educação:  

 

[...] o processo de integração 
instrucional que condiciona o 
acesso às classes comuns do ensino 
regular àqueles que [...] possuem 
condições de acompanhar e 
desenvolver as a�vidades 
curriculares programadas do ensino 
comum, no mesmo ritmo que os 
alunos ditos normais (BRASIL, 2010, 
b, p. 12). 

 

Por sua vez, a Polí�ca Nacional de 

Educação Especial manteve a responsabilidade 

da educação dos alunos com deficiência como 

sendo exclusiva da educação especial. Ainda na 

década de 1990, foi criada a Coordenadoria 

Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), através da 

Lei Federal nº 7.853/1998, des�nada a 

valorizar e assegurar o exercício dos direitos 

conquistados pelas pessoas com deficiências. 
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Informa Feijó (2002), que pelo Decreto 

nº 3.298/1999, foi ins�tuída a Polí�ca Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, compreendendo orientações que 

garantem o exercício pleno dos direitos 

individuais e sociais das pessoas portadoras de 

deficiências. O referido decreto regulamentou 

a Lei nº 7.853/1998. 

Quando trata da Polí�ca Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, o Decreto nº 3.298/1999, “define a 

educação especial como uma modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de 

ensino, enfa�zando a atuação complementar 

da educação especial ao ensino regular” 

(BRASIL, 2010b, p. 12). 

É importante assinalar que pouco 

tempo após as declarações de Jom�en e de 

Salamanca terem sido publicadas, o Estado 

brasileiro sancionou a atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB, em 1996, na 

qual incorporou à educação nacional os 

princípios estabelecidos por aqueles 

mencionados diplomas internacionais.  

Por sua vez, a LDB, ao tratar da 

Educação Especial, estabelece que esta deve 

ser oferecida, de forma preferencial, na rede 

regular de ensino, sendo, portanto, direcionada 

ao aluno com deficiência (BRASIL, 2004). 

Quando se analisa a LDB, verifica-se 

que ela garante a todos os portadores de 

deficiência um “atendimento educacional 

especializado gratuito”, que dever ser realizado 

“preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 2013, p. 3). 

Deve-se também destacar que a atual 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

é considerada o marco da inclusão no Brasil, 

porque propõe a inclusão de pessoa com 

deficiências na educação regular, apresentando 

a possibilidade do atendimento especializado 

apenas como complemento à educação formal. 

Ela garante às pessoas portadoras de 

deficiência o direito a uma educação de 

qualidade, promovido de forma inclusiva. E tal 

processo de inserção se configura como sendo 

uma nova maneira se promover e valorizar a 

Educação Brasileira. 

Na realidade, em termos de 

instrumentos legais, o Brasil não deixa a 

desejar no que diz respeito ao processo de 

inserção do aluno portador de deficiência, no 

ensino regular. No entanto, ainda existe muito 

a ser feito, para que de forma efe�va essa 

inserção ocorra.  

Baseado na LDB e na Cons�tuição 

Federal, o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infan�l (RCNEI) assegura o 

atendimento inclusivo em pré-escolas e 

creches, embora seja possível o atendimento 

especializado apenas como complemento à 

educação formal, organizando e 

redimensionando os programas de es�mulação 

precoce e de classes especiais (CERISARA, 

2002). 
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Destaca o próprio Ministério da 

Educação (BRASIL, 2010b), que logo nos 

primeiros anos do século XXI, as conquistas das 

pessoas com deficiência no campo da educação 

se ampliaram, através dos seguintes 

instrumentos legais: 

 

- Lei nº 10.172/2001: estabeleceu o 
Plano Nacional de Educação: 
- Resolução CNE/CP nº 1/2002: 
estabeleceu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da 
Educação Básica; 
- Lei nº 10.436/02: reconheceu a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
como forma legal de comunicação 
e expressão; 
- Portaria/MEC nº 2.678/02: 
aprovou as diretrizes e normas para 
o uso, o ensino, a produção e a 
difusão do sistema Braille em todas 
as modalidades de ensino; 
- Decreto nº 5.296/04, que 
regulamentou as Leis nº 10.048/00 
e nº 10.098/00, estabelecendo 
normas e critérios para a promoção 
da acessibilidade às pessoas com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
- Decreto nº 5.626/05, que 
regulamentou a Lei nº 
10.436/2002, sobre ao acesso à 
escola dos alunos surdos e 
estabeleceu a Libras como 
disciplina curricular.  

 

Quando se analisa os disposi�vos acima 

transcritos, verifica-se que o Brasil possui um 

verdadeiro sistema de proteção voltado para o 

portador de deficiências. Deve-se também 

ressaltar que com estas leis e atos 

administra�vo, encontram-se definidos os 

marcos para o estabelecimento do 

atendimento educacional especializados. Por 

outro lado, dando prosseguimento as ações de 

inclusão no contexto escolar, em 2003, o MEC 

implantou o Programa Educação Inclusiva, 

garan�ndo:  

 

[...] direito à diversidade, com 
vistas a apoiar a transformação dos 
sistemas de ensino em sistemas 
educacionais inclusivos, 
promovendo um amplo processo 
de formação de gestores e 
educadores nos municípios 
brasileiros para a garan�a do 
direito de acesso de todos à 
escolarização, à oferta do 
atendimento educacional 
especializado e à garan�a da 
acessibilidade (BRASIL, 2010b, p. 
15).   

 

De certa forma, com o Programa 

Educação Inclusiva, o Brasil deu um 

significa�vo passo na consolidação da 

Educação Inclusiva, pois o governo federal 

assumiu compromisso de apoiar estados e 

municípios, visando fazer com que as escolas 

se tornassem inclusivas e democrá�cas, bem 

como capazes de oferecer um ensino de 

qualidade. Tal compromisso se concre�zou 

após a implementação do Programa Educação 

Inclusiva: Direito à Diversidade. 

Outro instrumento que também 

impulsionou a inclusão educacional e social, foi 

publicado pelo Ministério Público Federal 
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publica, em 2004. Trata-se do documento 'O 

Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 

Classes Comuns da Rede Regular', que tem por 

obje�vo, "disseminar os conceitos e diretrizes 

mundiais para a inclusão, reafirmando o direito 

e os bene�cios da escolarização de alunos com 

e sem deficiência nas turmas comuns do ensino 

regular" (BRASIL, 2010b, p. 14).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse processo evolu�vo, 

significa�va já foram as conquistas, que, de 

certa forma, veem se intensificando no 

presente século. Em 2005, por exemplo, deu-se 

a implantação dos Núcleos de A�vidades de 

Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), em 

todos os estados da Federação, bem como no 

Distrito Federal.  

Considerados como espaços de 

promoção da Educação Inclusiva, tais centros 

de referência, além de promoverem o 

atendimento educacional especializado, 

orientam as famílias e promovem a formação 

con�nuada dos professores, que atuam na 

educação inclusiva. 

Por sua vez, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 

pela ONU em 2006 e assinada pelo Brasil, não 

somente referendou as ações até em então 

desenvolvidas pelo MEC, no campo da 

educação inclusiva, como também serviu de 

base para a estruturação de novas medidas.  

Ainda na primeira década do século 

atual, o governo brasileiro, através da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, dos 

Ministérios da Educação e da Jus�ça e em 

parceria com UNESCO, lançou a Polí�ca 

Nacional de Direitos Humanos (PNEDH). 

Posteriormente, ins�tui-se o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, obje�vando 

contemplar, na educação básica, tema 

relacionados às pessoas com deficiência. 

Atualmente, o referido Plano - que se 

encontra em sua terceira versão - além de 

privilegiar seis importantes eixos estruturais, 

sendo que o quinto diz respeito à ‘Educação e 

Cultura em Direitos Humanos’, orientando a 

educação básica na implantação de polí�cas 

que privilegie prá�cas facilitem a efe�vação 

dos direitos humanos. 

Ademais, em 2007, foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), 

privilegiando a formação de professores para a 

educação especial, bem como implementando 

ações des�nadas a adequar as escolas para 

garan�r o acesso e a permanência dos alunos 

com deficiências. É importante frisar que PDE 

estabeleceu as diretrizes do 'Compromisso 

Todos pela Educação'.  

Por tudo o que foi demonstrado, 

constata-se que a educação inclusiva no Brasil 

é um processo que vem sendo construído ao 

longo dos anos, sempre somando de forma 

posi�va novas conquistas.  
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É POSSÍVEL MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO DO EJA ATRAVÉS DA RELAÇÃO: 
PROFESSOR-ALUNO? 

 

IS IT POSSIBLE TO IMPROVE THE QUALITY OF THE EDUCATION OF THE EJA 
THROUGH THE RELATIONSHIP: TEACHER-STUDENT?  

 
 

Cris�ana Ana Lima 1 
Cris�ano de Assis Silva 2 

 

RESUMO 
 

O presente ar�go visa dialogar com autores que tecem diálogo sobre a educação e suas vacâncias. 
Diante dos fatores gritantes, buscamos nos ancoramos nos conhecimentos cien�ficos. Assim, 
mediante os obstáculos se impõem atualmente à melhoria da qualidade da educação, sabe-se 
qualidade do ensino depende muito da relação professor-aluno. Atualmente, na sociedade 
brasileira, nos deparamos com a problemá�ca da capacitação do educador, é sabido que esta 
capitação por vir acontecer de duas formas. De forma externa, através de cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento, seminários etc., e, de forma interna, por meio de autocrí�ca que cada  professor  
pode e deve  fazer  sobre  seu papel na sociedade, u�lizando-se do debate cole�vo e da crí�ca 
recíproca com os colegas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: qualidade do ensino; relação professor-aluno; educação jovens e adultos. 
 
 

ABSTRACT 
 

This ar�cle aims to dialogue with authors who talk about educa�on and its vacancies. Faced with 
the glaring factors, we seek to anchor ourselves in scien�fic knowledge. Thus, through the 
obstacles currently imposed to improve the quality of educa�on, it is known that quality of 
teaching depends greatly on the teacher-student rela�onship. Nowadays, in Brazilian society, we 
are faced with the problem of educator's qualifica�on, it is well known that this capita�on is due 
to happen in two ways. Externally, through training courses, further training, seminars, etc., and, 
internally, through self-cri�cism that each teacher can and should about his role in society, using 
collec�ve debate and mutual cri�cism with the friends. 
 
KEYWORD: quality of teaching; teacher-student rela�onship; youth and adult educa�on 
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DIAGNóSTICO SOCIAL E SUAS RELEVÊNCIAS  

 

O fracasso ou sucesso no processo de 

ensino aprendizagem tem ocupado lugar de 

destaque na preocupação dos educadores. 

Porém, apesar da variedade de métodos 

ensaiados para se ensinar, existe um grande 

número de indivíduos que não aprende. 

Também para os professores do EJA, revela -se 

como um problema digno de atenção, já que os 

fracassos nesse campo geralmente são 

acompanhados pelo abandono da escola, 

impedindo que se alcancem os obje�vos 

mínimos de instrução. O fracasso escolar no 

ensino do EJA é fato constatável por qualquer 

pessoa (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991).  

Assim, este estudo tem o intuito de 

explicitar a importância da relação professor-

aluno atrelada ao ensino de qualidade. É fato 

que formação acadêmica e experiência 

profissional na educação têm trazido uma 

preocupação constante relacionada ao 

sucessor e/ou fracasso no ensino do EJA. 

É fato que as escolas têm o seu dever 

social, que é desenvolver as habilidades 

intelectuais dos alunos, para que estes 

compreendam o mundo e se inseriram nele 

como sujeito, como cidadão e como 

profissional. Ressalta-se que todos os 

profissionais da educação devem sen�r a 

necessidade de refle�r sobre suas ações 

pedagógicas no que diz respeito a conhecer e 

reconhecer a importância do sujeito da 

aprendizagem, assim, explicitando o que leva 

ao sucesso ou ao fracasso. 

 

PROBLEMA 

 

Dificuldade de implantação de melhoria 

na qualidade do ensino da educação de jovens 

e adultosinclusão e desenvolvimento dos 

alunos através do processo de afe�vidade 

entre professor-aluno. 

 

OBJETIVOS 

 

Orientar profissionais da área de 

educação quanto a importância da afe�vidade  

trazendo como ato de inclusão de alunos 

voltadas para educação de jovens e adultos, 

apontar metas de qualidade que ajudem o 

aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão 

par�cipa�vo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualita�vo de 

cunho bibliográfico  dedica-se a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, 

aprimorar fundamentos teóricos no sen�do de 

reconstruir teorias de referência, condições 

explica�vas da realidade, polêmicas e 

discussões per�nentes ao assunto abordado. 
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AVALIAÇÃO DO CONCEITO 

 

Os discursos elaborados para a Educação 

de Jovens e Adultos em nível governamental e 

não-governamental, na década de 1990, no 

Brasil se deram num contexto nacional 

marcado por mudanças de ordem polí�ca, 

econômica, social, cultural e educacional. No 

campo polí�co a mudança ocorreu com maior 

visibilidade por volta do ano de 1985, com o 

retorno do país à democracia polí�ca, e, nos 

anos seguintes, no campo econômico, a par�r 

de um redimensionamento do movimento do 

capital ocasionado pela consolidação do 

neoliberalismo. Nesse aspecto, o Estado 

passou a intervir minimamente na área 

econômica e nas polí�cas sociais. Essa 

configuração influenciou diretamente a 

educação, passando a mesma integrar a lógica 

do mercado. Reestruturada discursivamente é 

considerada um serviço, uma mercadoria 

(RAIMANN, 2009). 

No Brasil, os efeitos do neoliberalismo 

foram sen�dos durante o governo Collor 

(1990- 1992). O projeto neoliberal apresentou 

suas contradições e limites, ocasionando, 

posteriormente, o impeachment de Fernando 

Collor. Isso se deu devido ao contexto em que 

o país vivia. Além da instabilidade polí�ca, a 

deflagração da corrupção polí�ca contribuiu 

para que o governo, ao propor seu projeto 

econômico neoliberal, sofresse oposição 

popular e resistência do empresariado 

(RAIMANN, 2009). 

No governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002) se dá prosseguimento ao 

projeto neoliberal. Medidas são tomadas em 

função do cumprimento de propostas de 

intervenção na área social, provocando 

mudanças nas orientações mais gerais das 

polí�cas sociais em toda a década de 1990 

(RAIMANN, 2009). O Brasil, como também em 

outros países, elaborava prá�cas no contexto 

neoliberal, em âmbito internacional eram 

ainda formuladas proposições por organismos 

internacionais no que se referia ao 

desenvolvimento cultural, social e 

principalmente econômico. Além disso, foram 

realizados encontros mundiais que obje�varam 

rever o conceito de educação, ampliar os 

espaços de sua oferta e incen�var uma maior 

par�cipação da sociedade civil nesse setor, 

incluindo aí a EJA. Tem -se, portanto, nesses 

eventos, em nível nacional e internacional, 

possibilidades para as prá�cas discursivas 

elaborarem determinados discursos a respeito 

da educação, e estabelecerem-se como 

regimes de verdade por meio das relações de 

poder-saber. 

No caso da EJA, para que uma 

determinada verdade o seu respeito se 

estabeleça e não outra, como, por exemplo, os 

princípios e os fins dessa educação, a estrutura 

e o funcionamento da mesma, é preciso que 

essa verdade seja sustentada por uma base 
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ins�tucional. Nesse caso, a base ins�tucional é 

representada pelo Ministério da Educação, que 

por sua vez é apoiado e reforçado pelo CNE e 

pela SEE. Esses órgãos elaboram um conjunto 

de leis, de diretrizes e portarias com a 

pretensão de elaborar verdades sobre a 

educação. Assim, à medida que algum discurso 

se torna hegemônico, deseja tornar-se 

verdadeiro (RAIMANN, 2009). 

 

A GESTÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS 

 

O processo de aprendizagem pode ser 

resumido como o modo como os homens 

adquirem novos conhecimentos, desenvolvem 

habilidades e mudam o comportamento. 

Entretanto, a complexidade desse processo 

dificilmente pode ser explicada apenas através 

de recortes do todo. Por outro lado, qualquer 

definição, invariavelmente, está empregnada 

de pressupostos poli�co-ideológicos, 

relacionados com a visão de homem, sociedade 

e saber (CHALITA, 2001). 

 

DIMENSÃO DA GESTÃO SOCIAL 

 

Segundo Foucault, o poder não existe, o 

que existe são prá�cas ou relações de poder. O 

poder é algo que se exerce, que se efetua que 

funciona; ele não pode ser explicado 

inteiramente quando se deseja caracterizá-lo 

por sua função repressiva.  

 

O que faz com que o poder se 
mantenha e que seja aceito é 
simplesmente porque ele não pesa 
como uma força que diz não, mas 
que de fato permeia, produz coisas, 
induz ao prazer, forma saber, 
produz discurso. Deve-se 
considerá-lo como uma rede 
produ�va que atravessa todo corpo 
social muito mais do que uma 
instância nega�va que tem por 
função reprimir (FOUCAULT apud 
FURLANI, 1991, p. 18). 

 

MODELOS BÁSICOS 

 

Para alguns estudiosos como Jean Piaget, 

é inegável que o afeto exerce um papel 

preponderante no funcionamento da 

inteligência, sem a qual não haveria interesse, 

nem necessidade, nem mo�vação, e assim, 

ques�onamentos nunca seriam postos. No 

entanto, afe�vidade por si só não é suficiente 

para o desenvolvimento da inteligência 

(DANTAS In: DE LA TAILLE, 1992). 

Já Vygotsky, considerou em seus estudos 

o funcionamento dos aspectos cogni�vos, e 

mais especificamente as funções mentais e a 

consciência. Tanto Piaget quanto Vygotsky 

fazem parte das correntes interacionista e a 

constru�vista, colaboraram para a elaboração 

de metodologias inovadoras para serem 

aplicadas na escola tradicional. Estes teóricos 

têm encorajado inúmeros educadores a 

inovarem sua prá�ca pedagógica, visando 

compreender a realidade de seus alunos tanto 

do ponto de vista psicológico, cogni�vo, 
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afe�vo, como sócio-cultural, para formar um 

indivíduo consciente socialmente. A diferença 

entre Piaget e Vygostky consiste basicamente 

na concepção de desenvolvimento, pois Piaget 

considera que o nível mental a�ngido 

determina o que o sujeito pode fazer e a teoria 

vygostkyana, destaca que o processo pode ser 

concluído através da ajuda oferecida ao sujeito 

na realização de uma tarefa. Nesta teoria o 

contexto social é fator determinante das 

potencialidades a serem desenvolvidas pelo 

indivíduo. Vygotsky afirma que a aprendizagem 

vai à frente do desenvolvimento e que as 

potencialidades do indivíduo devem ser 

consideradas no processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, sem a transmissão de 

cultura no contato estabelecido entre um 

indivíduo mais experiente e outro menos 

experiente, as ap�dões humanas não podem 

ser desenvolvidas (DANTAS In: DE LA TAILLE, 

1992). 

De acordo com estes teóricos, sobretudo, 

com a teoria de Vygotsky, é considerando que 

a escola ideal deve possuir obje�vos 

educacionais voltados a desenvolver as funções 

psicológicas e cogni�vas de seus alunos, as 

relações humanas são essenciais para o 

desenvolvimento do ser humano. Faz-se 

necessário estar atento a individualidade de 

cada aluno, pois estes chegam à escola de 

posse de capacidades cogni�vas diferentes, 

percebem o mundo de forma diversa, o grande 

desafio da escola é desenvolver as 

potencialidades da criança apesar e por causa 

de suas individualidades (DANTAS In: DE LA 

TAILLE, 1992). 

Assim, a escola tem um papel 

fundamental, principalmente o professor, já 

que este é que tem maior contato com os 

alunos, podendo, dessa forma, perceber as 

suas dificuldades e potencialidades, e por meio 

da afe�vidade a garan�r a desabrochar dessas 

potencialidades. 

Nas palavras de Almeida: 

 

A escola possibilita interações 
diversas entre os parceiros, ao 
mesmo tempo em que proporciona 
situações e experiências essenciais 
para a construção do indivíduo 
como pessoa. É através das 
experiências com o mundo social, 
especificamente eu-outro, que o 
organismo, em toda a sua 
plas�cidade, vai elaborando e 
reestruturando um dos aspectos 
que nos caracterizam como seres 
humanos: o aspecto afe�vo (1999, 
p.101) 

 

FUNDAMENTOS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

 

É necessário ver o aluno como ser 

individual pensante e que constrói seu próprio 

mundo. A relação professor-aluno no ambiente 

escolar contribui para o processo de ensino-

aprendizagem, considerando-se que o 

professor apenas não transmite informações, 

mas ouve os alunos e estabelece uma relação 

de troca de experiências. O aspecto afe�vo tem 

uma profunda influência sobre o 
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desenvolvimento intelectual. Ele pode acelerar 

ou diminuir o ritmo de desenvolvimento, "o 

professor que se busca construir é aquele que 

consiga de verdade ser um educador, que 

conheça o universo do educando, que tenha 

bom senso, que permita e proporcione o 

desenvolvimento da autonomia de seus 

alunos" (CHALITA, 2001, p.177). 

A afe�vidade se dá por meio da 

mo�vação, do elogio ao trabalho do aluno, da 

capacidade do professor de reconhecer o 

esforço feito. Os teóricos da Teoria da 

Atribuição acreditam que o ser humano é 

mo�vado para descobrir as causas dos eventos 

e entender seu ambiente, presumem que as 

relações que se estabelece entre o indivíduo e 

o meio ambiente influenciam o 

comportamento humano. 

Diante do cenário, reconhece-se a 

necessidade de transformar a relação estreita 

do sucesso e/ou fracasso dos alunos do EJA 

com a relação professor-aluno. Atualmente, ter 

informações e resolver os problemas de 

qualquer maneira, esta a�tude não resolve a 

temá�ca aqui exposta, o problema esta aquém 

de reter informações. É preciso saber escolher 

com coerência mediante as solicitações 

co�dianas, é necessário estar constantemente 

estudando e apreendendo. Para que assim, 

talvez, possamos aprender a repensar a prá�ca 

pedagógica de forma madura, inovando-as 

sempre que necessário a fim de possibilitar o 

sucesso do processo de aquisição de leitura e 

escrita dos alunos. 

Paulo Freire propunha uma ação 

educa�va que não negue sua cultura, mas que 

se transforme através do diálogo: “Por que não 

estabelecer uma necessária ‘in�midade’ entre 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e 

a experiência social que eles têm como 

indivíduos?” (FREIRE, 2000 p. 34). 

O olhar do professor para o seu aluno é 

essencial para a construção e o sucesso da 

aprendizagem e o êxito na aprendizagem. Isto 

quer dizer que se deve pres�giar as opiniões, 

valorizar as sugestões, observar e acompanhar 

o desenvolvimento do aluno, além de se 

mostrar acessível ao diálogo. 

 
Educação é um conceito amplo que 
se refere ao processo de 
desenvolvimento onilateral da 
personalidade, envolvendo a 
formação de qualidades humanas-
�sicas, morais, intelectuais, 
esté�cas – tendo em vista a 
orientação da  a�vidade humana na 
sua relação com o meio social, num 
determinado contexto de relações 
sociais. Nesse sen�do, educação é 
ins�tuição social que se ordena no 
sistema educacional de um país, 
num determinado momento 
histórico; é um produto, 
significando os resultados ob�dos 
da ação educa�va conforme 
propósitos sociais e polí�cos 
pretendidos por consistir de 
informações sucessivas tendo no 
sen�do histórico quanto no de 
desenvolvimento da personalidade 
(LIBÂNEO, 1994, p. 22-23) 
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Definir indisciplina não é uma tarefa fácil, 

pois o conceito de indisciplina apresenta uma 

complexidade que requer um entendimento 

amplo do conceito de indisciplina escolar que 

deve integrar diversos aspectos. É preciso 

superar a noção de indisciplina como algo 

restrito à dimensão do comportamento, sendo 

necessário pensá-la em concordância com o 

momento em que vivemos.  

Em se tratando do ambiente escolar há 

muita resistência por parte de alguns 

educadores que não se empenham em saber o 

porquê do baixo rendimento de determinado 

aluno em sua disciplina.  Os professores têm 

argumentos em relação a posição de não 

querer se envolver emocionalmente com seus 

alunos, não nos cabe aqui elencar os 

problemas enfrentados pela classe profissional, 

mas para citar alguns: baixa valorização 

profissional,  baixos salários, carga horário 

excessiva, etc.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante disso, torna-se urgente a 

construção de uma pedagogia diferenciada, em 

que a educação deva ser tratada como uma 

educação que atenda as necessidades do 

aluno, em todos os aspectos, preparando-os 

para o exercício da cidadania, com 

desenvolvimento de uma consciência crí�co-

reflexiva. Mas para que isso aconteça é preciso 

que todos os envolvidos no processo educa�vo 

se conscien�zem da importância da formação 

plena do indivíduo e de sua potencialidade. 

A prá�ca docente não é uma tarefa fácil, 

o baixo salário é uma das maiores 

desmo�vações do professorado, assim como a 

falta de interesse dos alunos, porém nesse 

úl�mo quesito, vale lembrar que é um ponto 

ques�onável, o educador deve mo�var o aluno 

por meio de aulas que despertem seu 

interesse, relacionando o conteúdo com sua 

vida social. 
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A EXPERIÊNCIA DE AVó S NO CUIDADO AO ADOLESCENTE QUE 
 CONSOME SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

THE EXPERIENCE OF GRANDMOTHERS  IN THE CARE OF THE TEENAGER  
WHO CONSUMES PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

 
Maria Tereza Coimbra de Carvalho¹ 

Adelina Rosa Severino Ferreira  
 

RESUMO 
 

Obje�vo: apreender a experiência de avós que cuidam de seus netos que consomem substâncias 
psicoa�vas. Método: Estudo descri�vo, abordagem qualita�va, realizado com cinco avós de uma 
Escola do Município de Vila Velha – ES. Os dados foram coletados no período de julho de 2015 a 
maio de 2016, por meio de entrevista semiestruturada e analisados pela técnica de Análise de 
Conteúdo Temá�ca. O referencial teórico adotado foi à teoria sistêmica. Resultados: As avós 
reconheceram que os netos usavam drogas quando eles apresentavam mudança de 
comportamento, o que requereu delas assumirem papel de conselheira e educadora. O processo 
de envelhecimento e a dificuldade financeira consis�ram em limites para o cuidado. Conclusão: As 
avós sofreram impactos psicossociais, estruturais e organizacionais, o que requerem do 
enfermeiro, em sua prá�ca clinica, aprimorar sua habilidade de facilitador nos processos 
relacionais entre duas gerações dis�ntas em idade e valores.  
Palavras-chave: Relações familiares; Família; Adolescente; Transtornos relacionados ao  Uso de 
Substâncias: Avós. 
 

ABSTRACT  
 

Objec�ve: to apprehend the experience of grandmothers who take care of their grandchildren 
who consume psychoac�ve substances. Methods: A descrip�ve study with a qualita�ve approach, 
was conducted with five grandmothers of a School of the Municipality of Vila Velha – ES. The data 
were collected from July 2015 to May 2016, though semi-structured interviews and analyzed using 
the technique of thema�c content analysis The theore�cal  framework adopted was systemic 
theory. Results: The grandmothers recognized that their grandchidren used drugs when they 
changed their  behavior, which required them to take on the role of counselor and e ducator. The 
aging process and financial difficulty consisted in limits to the care. Conclusion: The grandmothers 
suffered psychosocial, structural and organiza�on al impacts, requiring nurses to enhance their 
facilitator skills in  rela�onal processes between two dis�nct  genera�ons of age and values. 
 
Keywords: Family rela�ons; Family: Adolescent; Substance-related disorders; Grandparents.  
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INTRODUÇÃO 

  

O consumo de drogas na adolescência é 

um dos principais desafios da saúde pública 

mundial. Assim, esse consumo pode impactar 

significa�vamente a vida do adolescente e de 

seus familiares, sobretudo naqueles membros 

que mantém laços afe�vos estreitos e de 

cuidado (WRIGT; LEAHEY, 2015). 

Geralmente, o cuidado ao dependente 

químico é realizado pela figura feminina, 

representada principalmente pela mãe, esposa 

ou avó (MAINETTI; WANDERBROOCKE, 2014). 

Nas famílias contemporâneas, algumas avós 

assumem o papel de principais cuidadoras de 

crianças e adolescentes, conforme Cardoso; 

Brito (2014), inclusive daqueles que 

consomem drogas no entendimento de 

Coelho; Dias (2014). Esse papel assumido por 

elas pode estar associado à negligência e 

abandono pelos pais dos adolescentes, morte 

dos genitores, sobrecarga de trabalho dos 

pais, amparo socioeconômico e afe�vo. Outros 

fatores envolvem a proximidade das avós 

desta população específica, sejam por 

sen�mentos de responsabilidade advindos 

delas, ou por determinações judiciais 

(COELHO; DIAS, 2014). 

Revisão de literatura apontou que 

apenas dois estudos nacionais envolveram a 

par�cipação da avó no processo de cuidar de 

cuidar de seu neto em situação de doença. 

Desse modo, evidencia-se a necessidade de 

realizar estudos que explorem as avós como 

par�cipantes da pesquisa e suas experiências 

neste cuidar, principalmente a experiência 

dessas cuidadoras de adolescentes usuários de 

drogas, considerando as adversidades e 

desafios que advém desta situação vivenciada. 

Contudo, nenhum estudo foi conduzido 

que abordasse a experiência da avó como 

cuidadora de seus netos crianças ou 

adolescentes que usam substâncias psicoa�vas 

e, portanto, o presente estudo jus�fica-se por 

proporcionar a compreensão desta nova 

estrutura e organização familiar, aprendendo 

as tarefas e responsabilidades assumidas por 

elas, bem como as suas dificuldades. Assim, o 

presente estudo visa responder à questão de 

pesquisa: “Como é a experiência de avós que 

cuidam de seus netos adolescentes que fazem 

uso de álcool e outras drogas”? 

O presente estudo teve como obje�vo 

apreender a experiência de avós que cuidam 

de seus netos que consomem substâncias 

psicoa�vas. 

 

MÉTODO 

 

Estudo descri�vo, que u�lizou 

abordagem qualita�va e foi fundamentado na 

coleta e análise de dados pelo referencial 

teórico sistêmico. Na visão sistêmica, a família 

é compreendida como sistema, em que seus 

membros se interagem, convive e 

compar�lham experiências e, vinculam-se 
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através de laços afe�vos e não somente pela 

consanguinidade (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Assim, eventos ocorridos com um de 

seus componentes repercutem em 

intensidade variável em todos os membros, 

assim como a reação da família para com o 

evento. 

A família enquanto sistema pode dividir-

se em subsistemas, como por exemplo, neto e 

avó, e simultaneamente fazerem parte de um 

supras sistema (comunidade, ins�tuições e 

entre outros), representado pelo contexto em 

que se inserem e interagem para manter sua 

integralidade e funcionamento (WRIGHT; 

LEAHEY, 2012). Os sistemas e subsistemas são 

definidos por limites, construídos através de 

valores, crenças, padrões comportamentais 

(papéis) assumidos por cada membro familiar, 

que auxilia na seleção de elementos que se 

enquadram ou não naquele sistema (WRIGHT; 

LEAHEY, 2012). 

O presente estudo foi desenvolvido em 

uma Escola de Ensino Médio de Vila Velha – 

ES, no período julho de 2015 a maio de 2016 

que é referência para o Ensino Médio. 

Par�ciparam cinco avós que comparecia a 

reunião de pais. O critério de Inclusão: ser avó 

biológica ou não de adolescentes que 

consomem substâncias psicoa�vas (SPAs), que 

cor residem, sejam avós com netos ou netos 

com avós; ser a principal cuidadora e estar 

aparentemente apta cogni�vamente para 

compreender e responder as perguntas. 

Critério de Exclusão: a avó ser dependente de 

substância psicoa�va, conforme informações 

da Coordenadora da Escola. Para coleta de 

dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas que foram audiogravadas. 

As entrevistas ocorreram em uma sala 

reservada da citada Escola, com duração 

média de 40 minutos.  

O roteiro de entrevista con�nha dados 

de iden�ficação pessoal das avós, condição 

laboral, escolaridade, configuração familiar, 

situação econômica e algumas questões 

norteadoras: Como é para você cuidar de seu 

neto que faz uso de álcool e outras drogas? 

Quais são as tarefas que você realiza neste 

cuidado diariamente? Como você percebe a 

sua importância enquanto cuidadora de seu 

neto nesta família? 

Para análise dos dados u�lizou-se da 

técnica de análise de conteúdo temá�ca 

(MINAYO, 2014). As entrevistas foram 

transcritas, lidas em profundidade e 

estabelecidos alguns indicadores para nortear 

o processo de codificação e categorização. Os 

indicadores u�lizados consis�ram em: 

significado do cuidado, cuidados e tarefas 

desenvolvidas, papéis na família e importância 

da avó no cuidado. 

Na sequência, ocorreu o processo de 

codificação alfanumérico, considerando-se os 

recortes textuais das entrevistas em unidades 

de significado, iden�ficando-se temas e 

classificando as categorias empíricas. Essas 
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categorias foram agregadas e reagrupadas por 

temas correlatos de mesmo conteúdo 

semân�co ou de relevância implícita. A úl�ma 

etapa envolveu inferências e interpretações. 

Nesta fase, consis�u em apreender os 

conteúdos manifestos ou latentes con�do nas 

entrevistas, de modo reflexivo e crí�co, 

relacionando-os à teoria sistêmica e/ou 

evidências cien�ficas sobre o tema emergido. 

As falas foram iden�ficadas com a 

palavra “Avó”, seguida pelo número 

sequencial das entrevistas. 

O estudo respeitou os aspectos é�cos 

disciplinados pela Resolução 466/12, 

regulamentada pelo Conselho Nacional de 

Saúde do Brasil, e foi aprovado pelo Comitê de 

É�ca em Pesquisas em Seres Humanos 

conforme o parecer nº 24/2015. Os 

par�cipantes assinaram o Termo de 

Consen�mento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS 

 

Quanto a caracterização das avós a fixa 

etária variou entre 60 e 74 anos, todas eram 

aposentadas, a renda familiar variou entre um 

ou dois salários mínimos (valor do salário 

mínimo na época da pesquisa: R$ 788,00). Três 

delas eram viúvas e evangélicas. Quanto ao 

grau de escolaridade, predominou o ensino 

fundamental, sendo que duas não 

frequentaram a escola. Quatro avós possuíam 

a guarda legal dos netos, jus�ficada  pelo 

consumo de substâncias psicoa�vas de seus 

genitores biológicos, prisão ou morte dos 

mesmos. Somente uma delas não era avó 

biológica.  

Da análise de conteúdo dos dados 

ob�dos foram elaboradas quatro categorias: 1) 

Descobrindo o uso de drogas: mudança no 

comportamento e a�tude do adolescente; 2) 

Assumindo o papel de conselheira e 

educadora; 3) Lidando com o neto sob o efeito 

das substâncias psicoa�vas; 4) Enfrentando os 

limites do cuidado: o envelhecer e o problema 

financeiro. 

 

DESCOBRINDO O USO DE DROGAS: 
MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO E 

ATITUDE DO ADOLESCENTE 
 

As avós perceberam mudanças no 

comportamento dos adolescentes, 

principalmente relacionadas às questões 

escolares, ao grupo de amizades, a�tude de 

desobediência envolvimento com roubos e 

tráfico. 

Referente à escola, as avós receberam 

reclamações de professores e diretores quanto 

à dificuldade de atenção dos adolescentes 

durante as aulas, a falta de compromisso nos 

estudos, ausências constantes e 

comportamento agressivo: 

 

Aí começou [o adolescente] a sair 
cedinho pra ir na escola e não ia, 
faltava na   escola e ficava  prá rua 
[...]. A diretora diz que era muito 
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agressivo! [...] [o adolescente] 
ficava de suspensão (Avó 2). 
Aí começou [o adolescente] a ir na 
escola, brincar na sala, não queria 
fazer as coisas, fui chamada na 
escola. Saia [adolescente saia da 
escola]. Fui chamada na 
Escola, que ele [adolescente] tava 
brincando, tava alterado, já 
começou ficar mudando o jeito 
dele (Avó 1). 
 

Os amigos dos netos, más companhias e 

os influenciaram para a descoberta e consumo 

de drogas. 

 

Já �nha umas meninas lá na escola 
que não eram boas companhias, 
foi se envolvendo e lá ele já 
começou [a usar drogas] (Avó 4). 

 

Outros comportamentos dos netos 

observados pelas avós foram à experiência de 

viver e dormir na rua, bem como, o 

envolvimento com o tráfico, conforme relato a 

seguir.  

 

Daqui a pouco começou [a 
adolescente] a dormir na rua. 
Chegava bêbada. [...]. Aí levou 
mais de 6 meses, ela [adolescente] 
arrumou um bandidinho lá e foi 
vender droga para outros bandidos 
(Avó 3). 
As avós salientaram episódios de 
desobediência de seus netos, 
diferenciando do comportamento 
anterior ao uso de drogas, ou seja, 
de obedientes e carinhosos. 
Entretanto, com o consumo das 
drogas passaram a fazer coisas sem 
o consen�mento delas, tais como 

pular o muro de casa e sair à noite, 
conforme relato a seguir: 
Porque eu esperava que ele 
[adolescente] fosse como ele 
chegou. Aquele menino mansinho, 
bom, obediente [...] ele virou nesse 
mundo de malandro aí (Avó 2). 
Com 12 anos, quase fazendo 13 
[idade do adolescente]. Aí, eu só 
sei que ele começou a sair sem 
falar comigo, aí eu trancava, ele 
saia por cima, que a casa é 
murada, grade até em cima né. 
Saia por cima da casa (Avó 4). 
 
 

No relato de uma das avós, outra 

alteração de a�tude de seu neto, consis�u no 

envolvimento com roubos. 

 

E ele [adolescente] começou a 
roubar também, aí esse negócio de 
celular, mesmo depois dele 
pequeno, antes de ficar 
aprontando assim pra rua (Avó 4). 

 

ASSUMINDO O PAPEL DE  

CONSELHEIRA E EDUCADORA 

 

Os cuidados desenvolvidos diariamente 

pelas avós aos seus netos visavam educa-los e 

instruí-los. Elas se preocupavam com 

alimentação e higiene pessoal, que devido ao 

consumo de drogas, os netos deixaram de 

tomar banho e alimentar-se regular e 

adequadamente. 

 

                                      Ele 
[adolescente] tomava banho, duas 
a três vezes no dia e tava ficando 
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três a quatro dias sem tomar 
banho (Avó 1). 
As avós também enfrentaram 
dificuldades na educação formal 
dos netos, ou seja, que eles 
frequentassem o ambiente escolar 
e se interessassem pelos estudos. 
Muitas vezes, para a�ngirem tais 
obje�vos, elas os ameaçavam 
através de internações 
compulsórias ou perda de 
bene�cios financeiros recebidos 
por elas, como por exemplo, a 
“Bolsa família”.  
Matriculei, não quis estudar; foi na 
escola quando começou as aulas 
mais ou menos, acho que cinco 
vezes. Eu falo: “Luana [nome 
fic�cio] vai pra escola. Luana. O 
juiz não vai deixar você ficar fora 
da escola, você tá indo contra o 
juiz. O juiz vai te internar” (Avó 3). 
Falei [avó]: “Não, cê vai estudar, 
tanto que cê precisa estudar meu 
filho, porque esse bene�cio que cê 
ganha da “Bolsa família” ajuda a 
mãe, ajuda você (Avó 1). 
 
 

O aconselhamento tornou-se a única 

estratégia reconhecida pelas avós para 

enfrentarem a desobediência dos netos. 

Assim, assumiram o papel de conselheiras 

tentando orientá-los e vigiá-los, 

principalmente quanto ao uso de SPAs. 

Tentavam evitar que os netos  saíssem de casa 

à noite ou se envolvessem com companhias 

que julgavam nocivas. A desobediência dos 

netos desencadeou sinais de sobrecarga �sica 

e emocional para as avós, as quais pensaram 

muitas vezes em abandoná-los ou entregar sua 

guarda ao Conselho Tutelar.  

 

Aí eu falei assim: “Seu vô tá bravo, 
para com isso aí [uso de drogas]”; 
comecei a dá conselho pra ele né: 
“Isso aí só tem duas opção: 
cemitério ou cadeia” (Avó 2). 
Começou a sair de novo, me 
desobedecendo. Eu tenho a guarda 
desse menino pra que? Fui ao 
Conselho Tutelar, isso eu já �nha 
ido várias vezes, de outras coisas 
que ele aprontou, aí eu falei: “Eu 
quero devolver a guarda, por que 
não adianta, eu tô guardando o 
que? Ele não me obedece, não me 
respeita, ele sai e eu não sei onde 
ele tá” (Avó 4). 

 

LIDANDO COM O NETO SOB O EFEITO DAS 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

 

Com a convivência, as avós conseguiram 

iden�ficar o consumo de drogas pelos netos 

através da mudança de comportamento. As 

alterações comportamentais envolveram 

estados de agitação e agressividade, quebra e 

roubos de objetos de casa, ameaças de morte 

de parentes e da própria avó, com armas 

brancas (faca e tesouras). 

 

Um dia ele [adolescente] saiu 3 
horas da manhã, ele chegou da 
rua, chegou doido, passou a mão 
numa faca e jogou pra cima da 
menina [neta]. Falei: “Para Roberto 
[nome fic�cio], o que é isso?”. Aí, 
nisso ele pegou a tesourinha que 
�nha em cima [mesa]; a minha 
menina acordou e viu, a ne�nha 
falou: “Corre mãe [a neta chama a 
avó de mãe] que ele tá com a 
tesoura pra te furar!”[...] foi 
quando ele começou a quebrar as 
minhas coisas (Avó 1) 
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Outro sinal de reconhecimento de consumo de 

drogas foi através de mudanças nos hábitos 

alimentares e padrão de sono, ou seja, muita 

fome, ingerindo grande quan�dade de 

comida, bem como dormir o dia todo. 

 

Quando ele [adolescente] usava, 
chegava de cabeça baixa, 
bonezinho “quebrado” [posição da 
aba do boné para baixo] [...] 
entrava e dormia o dia inteiro. 
Dormia e comia; as pratadas dele 
não eram miúdas, era o dia inteiro 
comendo (Avó 2). 

 

As avós sen�ram-se perplexas, 

angus�adas, desesperadas e impotentes por 

não saberem como agir diante do quadro de 

surto psicó�co dos adolescentes. Referiam 

sofrer com o desaparecimento dos netos, por 

dias ou semanas, sem darem sa�sfações, e 

muitas vezes envolvidos com roubos ou tráfico 

de drogas. A preocupação era um fator 

estressante para elas, uma vez que, sem 

no�cias do paradeiro dos netos, padeciam 

com a possibilidade de que algo de ruim lhes 

acontecesse. 

 

Eu fiquei em choque quando eu vi 
aquilo [quadro de surto psicó�co]. 
Eu sen� desesperada, angus�ada 
de ver ele [adolescente] naquela 
situação. Fiquei parada, a gente 
fica sem reação, porque você não 
sabe o que faz. Você não consegue 
fazer nada (Avó 1). 
Lógico, você se preocupa, onde 
que tá, tá dormindo, tá comendo. 

Fica pensando [...] ou sumiu, 
desapareceu, será que alguém 
jogou no mato? [...]. Aquele 
desespero, sabe? (Avó 4). 
 

Diante de um provável surto psicó�co 

dos netos devido ao uso de SPAs, a maioria 

das entrevistadas disse cuidar sozinha dos 

netos, contando com pouca ou nenhuma 

ajuda de parentes próximos, como por 

exemplo, os filhos. Elas reconheceram a força 

advinda de Deus para enfrentarem as 

dificuldades inerentes ao consumo de drogas 

pelos netos. 

 

Tive a força de Deus né? [...] meus 
filhos queriam que eu saísse da 
minha casa, ficasse com eles. Eu 
falei: “Vocês [filhos] não podem 
me ajudar; Deus vai me dar força”. 
Mas a única que faz o que pode 
por mim é essa [filha]. Por que o 
resto, só sabe me cri�car (Avó 1). 

 

ENFRENTANDO OS LIMITES DO CUIDADO: O 

ENVELHECER E O PROBLEMA FINANCEIRO 

 

 As avós atribuíram ao envelhecimento e 

doenças crônicas, as dificuldades que 

enfrentaram para educar e vigiar os netos 

consumidores de drogas. Porém, acreditaram 

que o estresse causado pela dependência 

química dos netos, agravou o seu estado de 

saúde. 

 

Tenho essa idade, toda cheia de 
“bico de papagaio” [artrose], com 
diabetes, pressão alta, colesterol, 
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tudo em mim [...] porque cada dia 
dá um nervoso, da gente tá 
falando com a pessoa e não escuta 
[...] Eu falo, eu não vou atrás. 
Quando eu sei que tá na praça, já 
fui lá duas vezes buscar (Avó 3). 

 
 

Outra limitação apontada referiu a 

problemas financeiros derivados dos roubos 

come�dos pelos netos para obtenção de 

drogas. 

 

Tinha dia dele [adolescente] me 
roubar, de me deixar sem dinheiro, 
nem pra comprar pão. Aí eu sei 
que eu fui me envolvendo com 
dívida no banco, aí ele me roubava 
o meu cartão de débito, né. Mas 
nunca �nha acontecido dele pegar 
a minha senha, ele nunca �nha 
feito isso. Aí, ele usou o cartão, 
comprou um celular, comprou um 
jogo de vídeo game (Avó 4). 
 

 

DISCUSSÃO 

 

As avós deste estudo assumiram 

responsabilidades legais, papéis e tarefas para 

o cuidado de seus netos, desde o nascimento 

ou na fase pré-escolar e escolas deles, devido 

a situações crí�cas vivenciadas pelos seus 

genitores. Tais adversidades exigiram del as, a 

necessidade para se reestruturarem e 

organizarem as suas vidas, assumindo muitas 

vezes o papel de “mães”.  

Na visão sistêmica, considerando os 

conceitos da coexistência de mudança e 

estabilidade e da teoria de hierarquia de 

sistemas, pode-se inferir que a avó ao assumir 

a guarda legal do neto passa por um evento 

que desestabiliza a funcionalidade da família 

enquanto sistema. 

Diante disso, organizam-se de forma a 

restabelecer o equilíbrio do sistema familiar, o 

qual é dinâmico e não está�co, necessitando 

expandir seus limites e fronteiras ao 

assumirem um novo papel nesta família, agora 

como principais cuidadoras (WRIGT; LEAHEY, 

2012). 

Compreende-se que o consumo de 

drogas de substâncias psicoa�vas pelos 

genitores, geralmente afeta a capacidade 

cogni�va, afe�va e comportamental destes, 

impedindo-os de cuidar de seus filhos, e 

consequentemente levando-os a negligenciar 

estas crianças ou adolescentes. Além disso, o 

contexto da dependência química pode 

promover envolvimento desses pais com o 

tráfico e roubos, ocasionando a prisão destes. 

Estudo realizado com avós que assumem a 

criação dos netos indica ser comum entre os 

mo�vos que as levaram a tomar para si tal 

responsabilidade, o uso de álcool e outras 

drogas e a negligência pelos genitores 

(MAINETTI; WANDERBROOCKE, 2014). 

Na primeira categoria, a descoberta das 

avós sobre o uso de drogas pelos seus netos 

foi evidenciada por mudanças 

comportamentais, ou seja, de crianças 

obedientes e carinhosas a confronta�vas e 
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desobedientes, corroborando com a literatura 

(FIGLIE; BONDIN; LARANJEIRA, 2010). Essas 

a�tudes  podem ser inerentes ao momento do 

ciclo vital vivenciado pelos netos, que pode 

envolver intensos ques�onamentos oriundos 

da busca da iden�dade pessoal e social, que 

são caracterís�cos da adolescência. No 

entanto, o uso de SPAs pode acentuar a 

a�tude de enfrentamento de autoridade 

apresentada pelos adolescentes. 

Outras mudanças no comportamento 

dos netos referiram-se a problemas no 

desempenho escolar e agressividade na escola 

e em casa. Compreendeu-se que o consumo 

de drogas pode ter causado aumento de faltas 

escolares, diminuição da atenção nas aulas, 

prejudicando o rendimento escolar do 

adolescente. Tal situação pode incitar 

comportamentos de repreensão por parte de 

professores e diretores, culminando em 

comportamentos agressivos e de 

enfrentamento  de autoridade pelo 

adolescente. Estudo aponta que o abandono 

da vida escolar em virtude de envolvimento 

em situações de conflitos é mais frequente 

entre jovens usuários de SPAs (MOURA; 

MONTEIRO; FREITAS, 2014). 

Atrelados aos fatores supracitados, as 

más companhias foram reconhecidas pelas 

avós como fatores de risco ao uso de drogas e 

mudança de comportamento. Estudos com 

familiares próximos a usuários de drogas 

ilícitas apontam para a influência do ambiente 

de risco e amizades problemá�cas como 

fatores predisponentes ao consumo 

(SELEGHIM et al, 2015). 

Na visão sistêmica, a presença de crise 

na relação entre avó e o neto pode 

desencadear no adolescente a necessidade de 

buscar alianças externas ao núcleo familiar, 

configurando-se em triangulação posi�va ou 

nega�va. A triangulação posi�va ocorre 

quando dois ou mais membros da família ou 

não, se unem para ajudar o adolescente. A 

nega�va corresponde a uma união entre dois 

membros contra um terceiro, podendo exclui-

lo, ignorá-lo ou agredi-lo. Assim, na percepção 

do neto, geralmente o grupo de amigos 

usuários de drogas o compreende melhor do 

que seus familiares, o que pode se configurar 

em uma triangulação nega�va. 

Os dados também apontaram o 

envolvimento dos netos com roubos e tráfico 

de SPAs, o que frequentemente está associado 

à necessidade dos adolescentes em obterem 

recursos financeiros para o sustento de seu 

consumo de drogas. O adolescente ao ser 

escolhido para o tráfico de drogas acredita ter 

ob�do um status social no mundo do crime  e 

oportunidade para acesso à droga. Na 

perspec�va sistêmica, tais crenças e 

comportamentos advém de um processo 

interacional e circular Wright; Leahey ( 2012) 

que engloba tanto o adolescente como as 

avós, os quais estão inseridos em sistemas 

mais amplos, que envolvem aspectos sociais, 
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polí�cos, econômicos e culturais que os 

impactam e os es�mulam às respostas em 

diferentes situações. 

Entretanto, estudos nacionais 

problema�zam a relação entre ato infracional 

e consumo de drogas na adolescência segundo 

Pereira; Malfitano (2014) como fatores 

determinantes para tal ato, revisão integra�va 

considera a heterogeneidade desta população 

específica (classe social, étnica, nível de 

escolaridade) Jiménez; Andrade; Bianchini 

(2015) e outro estudo, a existência de 

determinantes sociais para o ato do delinquir e 

não somente à decisão pessoal ao consumo de 

drogas (PEREIRA; MALFITANO, 2014). Porém, 

no conexto da dependência de drogas este 

adolescente vivencia situações vulneráveis, 

tais como a violência, assumindo papeis de 

agressores ou ví�mas, o que requer polí�cas 

públicas de proteção a essa população 

específica (REIS et al, 2014). 

Em relação ao papel de conselheiras e 

educadoras apontado na segunda categoria, 

os enfoques das avós foram em relação à 

preocupação com alimentação, higiene, 

prejuízo à saúde dos netos causado pelo 

consumo de drogas, à educação formal, ao uso 

de SPAs, saídas noturnas e às a�tudes de 

desobediência dos netos, p que denotou 

suporte afe�vo e informa�vo. 

Esses achados corroboraram com estudo 

que aponta a nocividade do consumo abusivo 

de substâncias psicoa�vas interferindo 

prejudicialmente nos hábitos co�dianos de 

vida e escolares do adolescente, 

desencadeando sonolência ou insônia, 

emagrecimento e descuido com a aparência 

�sica, bem como evasão e atraso escolar 

(SIQUEIRA et al, 2013). As avós reconheceram 

que tais comportamentos advieram do uso das 

drogas e tentaram manejar e resolver tais 

questões por conta própria, através de 

conselhos e orientações. 

Entretanto, estudos com avós que 

cuidam de seus netos salientam que tais 

cuidados são inerentes ao papel social de 

cuidadora, pois envolvem atribuições 

relacionadas à instrução e socialização dos 

netos (SIQUEIRA, et al,  2013). Tal papel, que 

deveria ser cumprido pelos pais, priva a avó de 

exercer a�vidades que seriam  genuinamente 

suas, como promover momentos de lazer, 

brincadeiras e troca de experiência (SIQUEIRA 

et al, 2015). 

Tal mudança de papeis iden�ficada 

nesse estudo, associada à desobediência e 

alterações comportamentais dos netos 

decorrentes das drogas, evidenciou sobrecarga 

�sica e emocional das avós, gerando 

sen�mentos de desesperança e tenta�vas de 

abdicar de suas responsabilidades legais 

relacionadas aos netos. Em consonância a 

esses achados, estudos apontam que esses 

sen�mentos de fraqueza e de cansaço de 

cuidadores de usuários de drogas sessão 

reconhecidos e se configuram em sua 
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codependência (quando o cuidador esquece-

se de si mesma ao dedicar-se integralmente ao 

neto dependente de substância psicoa�va), na 

visão de modelo de doença (MEDEIROS; 

MACIEL; SOUZA, 2015). 

Na visão sistêmica, entretanto, pode-se 

inferir a existência de traços de circularidade 

nega�va na relação entre ações de 

aconselhamento da avó e desobediência do 

neto, intensificadas no contexto da 

dependência química. O comportamento da 

avó influencia nas ações de enfrentamento de 

autoridade sobre as a�tudes do neto, o qual 

apresenta-se cada vez mais desobediente 

quando a avó exige dele mudança de hábitos 

diários. Quanto mais ela exige, mais ele se 

torna desobediente, o que interfere na 

postura da avó e acentua seus sinais de 

sobrecarga �sica e emocional. 

Salienta-se que, tanto a avó como o 

adolescente precisa de ajuda de profissionais 

habilitados na temá�ca de drogas e família, 

para auxiliá-los no processo terapêu�co e 

manejo da situação. Na perspec�va sistêmica, 

as intervenções da equipe de saúde requerem 

iden�ficar hipóteses nos domínios afe�vos, de 

pensamento e comportamental que 

perpassam esta circularidade relacional, para 

que a díade possa também iden�ficar as suas 

necessidades individuais e cole�vas de saúde, 

bem como oportunidades de crescimento e 

mudanças. 

Na terceira categoria, relacionada à 

forma como as avós lidam com o neto sob 

efeito das substâncias psicoa�vas, envolveram 

sen�mentos de impotência no manejo de 

episódios de hos�lidade, ameaças verbais e 

violência �sica advindas de seus netos, 

corroborando o estudo Siqueira et al ( 2015). 

Os dados também foram confirmados pela 

literatura que aborda a percepção de 

cuidadores de usuários de drogas, que envolve 

medo do desconhecido, devido à ausência de 

conhecimento e manejo da situação 

(PEGORARO; CALDANA, 2015). 

O sofrimento emocional e a 

preocupação das avós diante do 

desaparecimento frequente e experiência de 

situação de rua dos seus netos ocasionaram 

a�tudes de vigilância e busca devido à 

exposição destes às situações de risco. 

A constante experiência das avós em 

situações de in�midações e violência �sica e 

psicológica, preocupações com o bem-estar e 

segurança dos adolescentes desencadearam 

sensações estressantes, manifestadas por 

sen�mentos de impotência e desespero, 

convergindo literatura (MEDEIROS et al, 2015).  

Na ausência  de apoio de outros 

membros da família durante o episódios de 

alteração comportamental dos netos devido 

ao efeito das drogas, as avós encontraram 

forças na fé Divina.  

Estudos com resultados semelhantes 

iden�ficaram a religiosidade como recurso 
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para enfrentamento desta situação, 

principalmente através das orações 

(PEGORARO; CALDANA, 2015; SIQUEIRA et al, 

2015). A úl�ma categoria apontou que o 

envelhecimento foi reconhecido pelas avós 

como fator que dificultou o cuidado e 

educação formal dos netos usuários de drogas, 

corroborando  estudo de (CAVALCANTI et al, 

2015). 

O sen�mento de impotência das avós foi 

relacionado à impossibilidade de vigiar  ou 

acompanhar mais de perto os seus netos. Na 

percepção delas, a jus�fica�va referiu ao 

processo de envelhecer e à redução do seu 

vigor �sico, considerando que todas eram 

idosas. 

Apesar de a literatura apontar que 

atualmente as avós têm assumido 

responsabilidades que eram atribuídas 

socialmente aos genitores, as especificidades 

vividas  pelas par�cipantes deste estudo 

inferem que elas necessitam ser cuidadas ao 

invés de cuidarem. Estudo aponta que idade 

avançada  e saúde fragilizada cons�tuem em 

experiências nega�vas, principalmente quanto 

ao futuro de seus netos, considerando o 

agravo da morbidade e o risco de morte 

(MAINETTI; WANDERBROOCKE, 2014). 

Os dados deste estudo apontaram o 

convívio das avós com doenças crônicas, tais 

como diabetes e hipertensão arterial, que 

foram agravadas pelo estresse advindo de 

situações de tensão devido ao uso de SPAs 

pelos adolescentes. Estudos reforçam  o 

agravamento dessas doenças crônicas , além 

de declínio no estado de saúde, em avós que 

cuidam de netos, atribuído ao aumento das 

responsabilidades inerentes ao cuidado 

(PEGORARO; CALDANA, 2015; SIQUEIRA et al, 

2015; CAVALCANTI et al, 2015). 

Referente à questão financeira, as avós 

deste estudo enfrentaram entraves advindos 

de roubos domiciliares do próprio neto ou 

neta em busca de dinheiro para uso de drogas 

ou pagamento de dívidas, dado reforçado  por 

outras pesquisas (SIQUEIRA et al, 2015). O 

impacto  financeiro na vida  das avós que 

assumiram a responsabilidade legal  pelos 

netos foi iden�ficado em estudos prévios de 

Maine�; Wanderbroocke (2014), que 

apontam sobrecarga econômica como um 

aspecto nega�vo das responsabilidades 

inerentes ao cuidado com os netos. 

O limite deste estudo referiu-se à 

realização de entrevistas somente na 

perspec�va de avós idosas. Tal fato poderia ter 

influenciado no modo de cuidar, considerando 

a diferença entre gerações, no referente à 

faixa etária, experiências de vida e valores 

apreendidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou apreender que 

avós e seus parentes foram impactados pelas 

mudanças advindas do contexto da 
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dependência química e buscaram por 

estratégias de enfrentamento, que consis�ram 

na reorganização familiar.  

As avós ao assumirem o papel de 

cuidadora, educadora e conselheira de seus 

netos atribuíram tarefas a si mesmas que, 

associadas aos momentos crí�cos dos efeitos 

das substâncias psicoa�vas, desencadearam 

sobrecarga �sica, emocional e econômica. Tais 

sobrecargas foram intensificadas pela 

limitação �sica jus�ficada pelo processo 

natural de envelhecimento e doenças crônicas. 

Este estudo contribuiu para reflexão dos 

impactos psicossociais, estruturais e 

organizacionais na relação entre avó idosa e 

seus netos no contexto das drogas, 

requerendo futuros estudos nessa temá�ca, 

apreendendo o olhar tanto do profissional de 

saúde como dos netos, na perspec�va 

sistêmica. 

O impacto deste estudo para os 

profissionais da saúde relaciona-se à 

necessidade de aprimorar a habilidade desses 

profissionais enquanto facilitador nos 

processos relacionais entre duas gerações 

dis�ntas, muitas vezes com ampla diferença 

de idade, de valores morais e culturais. Tal 

aspecto pode intensificar os conflitos, os quais 

nem sempre estão relacionados somente ao 

uso da substância psicoa�va.  
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PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE: ANÁLISE REFLEXIVA 
 

NATIONAL PLAN FOR TEACHER TRAINING: REFLECTIVE ANALYSIS 
 

Noslaine C. Sant’Anna Celestino1 

 

RESUMO 

Uma formação de qualidade para a valorização docente é tema discutido nos últimos 30 anos no país, sem, 
contudo ter obtido o respaldo e final que merece. Este artigo visa realizar uma análise reflexiva da atual política de 
formação de professores indicando os principais problemas e apontando possíveis soluções. Neste estudo 
bibliográfico, analisou-se o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (2009), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002), O Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Consolidação das Licenciaturas – Pró-docência. Em 
primeiro momento é apresentada a necessidade de uma formação de qualidade para os profissionais da 
educação, bem como a apresentação de problemas mais evidentes e possíveis caminhos na conquista de 
formação docente eficiente na educação brasileira. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação docente; Valorização docente; PARFOR.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
Quality training for teacher appreciation is subject discussed in the last 30 years in the country, without, however, 
having obtained the support and an end it deserves. This article is intended to achieve a reflective analysis of the 
current teacher training policy indicating the main problems and point to possible solutions. In this bibliographical 
study, we analyzed the National Plan for Training Primary Education Teachers (2009), the National Curriculum 
Guidelines for the Training of Basic Education Teachers (2002), The Institutional Program Initiation Grant to 
Teaching (PIBID) and the Consolidation Program of Undergraduate - Pro-teaching. First time shows the need for 
quality training for professionals in the education, and the presentation of the most obvious problems and possible 
ways in effective teacher training achievement in Brazilian education. 
 
KEYWORDS: Teacher education; Teacher appreciation; PARFOR. 
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INTRODUÇÃO 

  

A sociedade capitalista tem vivenciado 

momentos de transformações, grande parte delas 

se deve às mudanças tecnológicas, e a escola tem 

tentado, embora com certa dificuldade, caminhar 

lado a lado desta sociedade mutante. Entretanto, 

para alcançar este objetivo a escola necessita 

adequar-se, atualizar-se. Não apenas fisicamente, 

mas os profissionais da educação carecem de 

repensar sua prática educativa, a fim de contribuir 

para um maior aprendizado de seus alunos.   

Para que a escola tenha êxito em formar 

cidadãos críticos-reflexivos urge uma mudança nos           

conceitos de ensinar e aprender, todavia para tal, o 

profissional docente precisa estar preparado para a 

condução deste processo modificador. Por isso, 

Libâneo (2007) afirma que a formação continuada 

dos professores pode fazer toda a diferença na 

escola do futuro.  Neste contexto, a formação 

docente é uma ação necessária na conquista desta 

nova escola.  

Uma escola em que a informação é 

apresentada, discutida e relacionada de maneira 

crítica à realidade pessoal de cada aluno. Assim, o 

espaço educativo não é mero transmissor de 

conhecimento, mas passa a ser um local para 

reflexão e produção de novos saberes, um 

ambiente “onde o conhecimento possibilita a 

atribuição de significado à informação” (Libâneo, 

2007). 

Borges (2013) chama a atenção para a 

importância da formação de qualidade não apenas 

nos cursos de licenciatura, mas também após ele. 

O profissional docente precisa estar em constante 

aperfeiçoamento. Contudo, apesar da relevância 

dada ao tema por muitos pesquisadores, o 

processo de formação docente com qualidade 

ainda caminha a passos lentos.  

Este artigo visa realizar uma análise reflexiva 

da atual política de formação de professores 

indicando os principais problemas e apontando 

possíveis soluções. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica tendo como base os textos 

de LIBÂNEO (2007), BORGES (2013), FREITAS 

(2007), IMBERNóN (2000) e GIROUX (1997) e 

documental, onde foram analisados o Plano 

Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica - PARFOR (2009), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (2002), O 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e o Programa de Consolidação 

das Licenciaturas – Pró-docência.  

 

A NECESSIDADE DE UMA FORMAÇÃO DE 

QUALIDADE 

 

A carência de uma política de formação que 

atenda as demandas educacionais com eficácia, 

articulando formação inicial, continuada e projeção 

salarial vem sendo discutida ao longo dos últimos 

30 anos, mas ainda é um sonho futuro. Isto se dá 

em grande parte pela falta de investimento do 

poder público na educação (FREITAS, 2007).  A 

política de formação de docentes deve possibilitar 

a valorização do magistério como profissão, com o 

sentido de projeto de vida e futuro, “uma carreira 

que deve estruturar-se tendo como parâmetro 

orientador o compromisso social dos educadores 

com as necessidades educativas de nosso povo e 

com a qualidade histórica da escola” (FREITAS, 

2007). 

Giroux (1997) vai além e afirma que os 

programas de formação de educadores não 

“estimulam os novos professores a assumirem o 

papel do intelectual que trabalha no interesse de 

uma visão de emancipação”, ou seja, estes 

programas deveriam estimular no professor a 

consciência de que ele é um formador de opiniões. 

Ele não pode ser um reprodutor da ideologia 

dominante, e sim ser capaz de uma redefinição de 

sua função social e de sua prática docente. Os 

programas de formação docente devem então, 
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preocupar-se também com a formação política do 

educador.  

No entanto, não é perceptível uma 

preocupação com a tentativa de relacionar o ensino 

escolar à conquista de uma justiça social. Desta 

forma, os programas de formação de professores 

pecam por não “educar os intelectuais para 

desempenhar um papel central na ampla luta por 

democracia e justiça social” (GIROUX, 1997). Uma 

formação de qualidade precisa ser pensada de 

modo a abranger a formação crítica-reflexiva e 

política do educador, pois um professor que possui 

consciência de sua função político-social poderá, 

por meio de sua prática educativa, possibilitar aos 

seus alunos a reflexão política necessária à análise 

de sua própria história.  

Gadotti (2003) complementa ao afirmar que 

o ponto fundamental na formação do professor é a 

reflexão crítica que este deve fazer de sua prática. 

E Imbernón (2000) diz que esta reflexão sobre a 

prática docente deve atravessar “as paredes da 

instituição para analisar todo tipo de interesses 

subjacentes à educação, à realidade social, com o 

objetivo concreto de obter a emancipação das 

pessoas”. Desta maneira, o professor forma-se 

para formar. Primeiro ele precisa constituir-se ser 

crítico para depois ensinar a pensar criticamente. 

Nóvoa (1992) chama a atenção para o 

desenvolvimento pessoal do professor. A formação 

deste deve voltar-se para o seu desenvolvimento 

enquanto pessoa, enquanto ser histórico. Só 

assim, poderá tornar-se responsável por sua 

própria formação. Reforçando esta ideia, Ribas e 

Carvalho (2003) entendem a formação do 

professor como um processo contínuo, iniciando na 

graduação e se estendendo ao longo da vida 

profissional do educador. Ele, o educador, precisa 

buscar novos saberes por si mesmo e a partir de 

seus próprios interesses.  

Vale ressaltar que autores citados não se 

contradizem, mas suas ideias se complementam, 

reforçando a necessidade de uma formação mais 

elaborada, mais abrangente, que possibilite a 

formação de um profissional com capacidade 

técnica e intelectual a ponto de intervir no processo 

educativo de maneira significativa. Contudo, em 

vez de uma política de formação global, o que 

ocorre no país são programas emergenciais que 

sob a desculpa de agilizar e suprir necessidades na 

Educação Básica, acabam por “aprofundar o 

quadro de desprofissionalização pela flexibilização 

e aligeiramento da formação” (FREITAS, 2007).  

Borges (2013) reitera esta fala comentando 

sobre a LDB 9.394/96, a qual introduziu os 

Institutos de nível superior de baixa qualidade 

como alternativas para os cursos de Pedagogia e 

demais licenciaturas, os quais ofertavam uma 

formação mais “aligeirada e barata”. Estes cursos 

rápidos não promovem a reflexão crítica, a troca de 

opiniões e não estimula a cooperação, ponto 

relevante na formação do educador. 

Ao lermos no PARFOR (2009) a Planilha de 

Vagas para bolsas no Espírito Santo percebemos 

esta fala com clareza: 

 

CURSO LOCAL Nº DE 

VAGAS 

MODALIDADE 

1ª 

Licenciatura 

UFES 5.460 EAD 

1ª 

Licenciatura 

IFES 1.620 EAD 

2ª 

Licenciatura 

IFES 3.150 Presencial 

*Tabela da autora com base nos dados apresentados nas 
páginas 53-57 do PARFOR. 

 

De acordo com a tabela os cursos de 

primeira licenciatura, ou seja, aqueles que seriam a 

formação inicial do docente são oferecidos na 

modalidade à distância, o que não permite a 

interação entre os pares e não incute no educador 

o sentido de cooperação. Imbernón (2000) afirma 

que a cooperação é mais do que uma estratégia 

para gerir a equipe, ela deve ser uma filosofia de 

trabalho, pois quanto mais cooperativismo houver 
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entre os docentes, menos individualismo haverá 

para atrapalhar o bom andamento do trabalho 

educativo. Evidencia-se que uma formação 

docente mais elaborada, abrangente e eficaz 

precisa ser concebida.  

Ao analisar os documentos oficiais a respeito 

da formação docente no Brasil: o Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica 

(2009), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica 

(2002), O Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de 

Consolidação das Licenciaturas – Pró-docência 

percebe-se que a preocupação maior não é com a 

qualidade da formação, mas com o rápido 

suprimento da demanda de professores nas 

escolas públicas brasileiras, o que se evidencia a 

urgência de se repensar esta política pública de 

formação, além de apresentar fundamentação 

ancorada na realidade da escola.  

É imprescindível que se adeque programas 

de formação aos princípios pautados na melhoria 

da qualidade do ensino público e valorização de 

profissionais com foco no gestor escolar; com a 

promoção de curso de qualidade que atinjam toda 

a população docente do país, além de garantir o 

princípio democrático e a descentralização do 

poder e autonomia da escola. Os agentes 

escolares precisam incorporar-se como 

componentes mediadores e catalisadores dos 

esforços da escola para a realização de suas 

propostas educativas, não deixando de fomentar o 

uso da tecnologia como ferramenta gerencial no 

cotidiano escolar.  

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

BRASILEIROS NA ATUALIDADE 

 

O PARFOR faz parte do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação iniciado no 

Brasil na década de 2000, com o objetivo de 

garantir aos professores em exercício na educação 

básica da rede pública a formação exigida pela 

LDB 9.394/96, oportunizando o acesso à formação 

por meio da oferta de vagas nos cursos regulares 

de licenciatura das Instituições de Educação 

Superior (IES), ofertados na modalidade presencial 

e à distância. 

Para coordenar e avaliar a distribuição 

dessas vagas o Ministério da Educação (MEC), 

atribuiu à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) esta 

responsabilidade, através da Lei nº 11.502 de 11 

de julho de 2007, onde fica assegurada a 

concessão de bolsa de estudo para professores 

participantes dos programas de formação 

continuada. Entretanto estas bolsas foram 

ofertadas em sua grande maioria em curso à 

distância, dificultando a aprendizagem de conceitos 

fundamentais à profissão.  

Freitas (2007) faz uma grave crítica a esta 

oferta na modalidade à distância, pois para a 

autora estes cursos não formam docentes com 

qualidade, todavia, o grande problema não se trata 

da modalidade na qual o curso é ofertado, mas na 

ênfase dada aos conteúdos, os quais não primam 

por uma consciência crítica-reflexiva-polítca do 

futuro professor. E isto se dá tanto nos cursos 

presenciais quantos nos cursos à distância.   

 Libâneo (2013) incentiva a uma formação 

que permeie a prática reflexiva dos conteúdos, já 

que por meio desta reflexão é possível transformar 

as dificuldades em problemas, os quais podem ser 

diagnosticados, explicados e resolvidos, 

modificando a relação dos profissionais com essas 

dificuldades. Assim deixa de ser uma relação de 

reclamação para uma relação ativa de pensar e 

agir.  

Gadotti (2003) concorda e aponta com 

grande sabedoria o maior problema na formação 

de professores: a falta de envolvimento dos 

próprios professores. As tentativas externas 

(Secretarias de Educação, iniciativa privada, 

comunidade, etc.) mesmo bem intencionadas, 
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fracassam por não envolver o professor. “Ele é 

quem deve ser autônomo, ele precisa assumir, 

construir e conquistar sua autonomia profissional”. 

Os agentes externos devem apenas ajudar a 

identificar os problemas e, juntamente, com os 

professores encontrar as soluções. 

Percebe-se, então, que a política elaborada 

para a formação do professor exclui passos 

fundamentais para o alcance do principal objetivo 

que é obter um quadro docente qualificado e 

consciente de seu papel social. Dentre eles, 

podemos citar a formação incompleta, já que falta o 

conhecimento político de sua função social 

(GIROUX, 1997), o trabalho colaborativo que 

permite o envolvimento dos profissionais na análise 

de suas práticas (Imbernón, 2000) e a falta de 

participação na construção de programas que 

contribuam, efetivamente, para o sucesso do 

processo educativo (GADOTTI, 2003).  

Por esta razão é imprescindível momentos 

de reflexão antes e durante a prática docente, pois 

é no momento de reflexão na e para a ação que o 

professor se depara com situações concretas e 

diante delas constrói saberes. Entretanto, “é 

necessário mobilizar a reflexão sobre a reflexão na 

ação, ou seja, uma reflexão que se eleve da 

situação imediata, possibilitando uma elaboração 

teórica de seus saberes” (PIMENTA, 1998). E 

estes momentos não são contemplados na prática 

da formação de professores. 

É importante que a formação continuada do 

educador ocorra dentro e fora da instituição 

escolar. Ribas & Carvalho (2003) afirmam que o 

professor deve ter a consciência de que a 

graduação é apenas sua formação inicial e ele 

deve prosseguir se aprimorando, entretanto, esta 

consciência é adquirida somente após muito 

sofrimento ao vivenciar as peripécias do contexto 

escolar. Por esta razão Gadotti (2003) afirma que 

“muito sofrimento poderia ser evitado se a 

formação inicial e continuada do professor fosse 

outra, se aprendesse menos técnicas e mais 

atitudes, hábitos, valores”.   

O Art. 3 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (2002) afirma que a formação do 

professor deve visar a “pesquisa uma vez que 

ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e 

mobilizá-los para a ação, como compreender o 

processo de construção do conhecimento”. 

Todavia, isto não é evidenciado nos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura, como 

Libâneo (2013) observa ao relatar como os cursos 

de licenciaturas focam em questões primárias em 

vez de possibilitarem a pesquisa, a discussão e 

reflexão do ensinar e aprender.   

Diante desta situação, outros programas 

foram criados: o PIBID que objetiva incentivar e a 

valorizar o magistério, através do aprimoramento 

do processo de formação de docentes para a 

educação básica e o Pró-docência que visa 

contribuir para elevar a qualidade dos cursos de 

licenciatura, por meio de fomento a projetos 

institucionais. Ambos os programas são recentes e 

poucas instituições aderiram a eles. Talvez por 

esta razão Borges (2013) diz ser cedo para avaliá-

los.  

É certo que muito tem sido feito, porém 

ainda não é o que se precisa ou se espera de uma 

política de formação docente de qualidade. 

Libâneo (2013) diz ser mais produtivo oportunizar 

horas remuneradas para estudo em Congressos, 

Seminários, Simpósios, dentre outras opções, pois 

são oportunidades para que os professores 

partilhem com outros colegas, com pais e 

representantes da comunidade suas dúvidas, 

ideias e sonhos para a educação. 

Para este autor a aproximação da teoria com 

a prática é um ponto crucial na formação do 

educador. Mestre Paulo Freire diz ser “fundamental 

diminuir a distância entre o que se diz e o que se 
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faz, de tal forma que, num dado momento, a tua 

fala seja a tua prática”. 2   

Na perspectiva freireana (FREIRE, 1991, p. 

72), o projeto de educação pautado na pedagogia 

do oprimido se referencia na educação em favor da 

emancipação permanente dos seres humanos, 

considerados como classe ou como indivíduos. A 

educação se põe como um fazer histórico em 

consonância com a também histórica natureza 

humana, inclusive, finita, limitada. Essa perspectiva 

de educação e de formação de professores/as se 

diferencia de outras a partir de algumas exigências 

que ela faz face ao projeto que reivindica e se 

propõe.  

Paulo Freire evidencia estas respostas como 

aportes para a reflexão como para as vivências, as 

quais se consideram como princípios úteis aos 

processos formadores. São eles: (1) a formação 

seja ela inicial ou continuada solicita um contexto 

de problematização da realidade; (2) a escuta 

como fundamento do diálogo é uma prática e 

também um conteúdo indispensável no processo 

de formação; (3) o tempo é uma dimensão 

fundamental para a materialidade das políticas e da 

intencionalidade educativa; (4) a relação dialógica 

é expressão da relação teoria-prática que traduz a 

concretude de uma concepção formadora 

(FREIRE, 1991). 

Trazer a relação dialógica para o debate da 

formação docente é importante, pois nela se busca 

novo olhar na relação entre educador e educando, 

respeitando-se as individualidades destes sujeitos. 

Reconhecem-se as diferenças culturais como 

condição do humano. “Permite o respeito à cultura 

do aluno, à valorização do conhecimento que o 

educando traz, enfim, um trabalho a partir da visão 

de mundo do educando que é sem dúvida um dos 

eixos fundamentais sobre os quais se deve apoiar 

                                                           
2 Frases de Paulo Freire. Disponível em: 

h�p://pensador.uol.com.br/frases_de_paulo_freire/. Acesso em: 
20/10/2014. 

a prática pedagógica de professores e professoras” 

(FREIRE, 1991, p.82). 

Já Libâneo (2013) propõe como possível 

solução o início dos estágios nos cursos de 

licenciaturas iniciarem junto com as aulas e não 

períodos depois. Também aponta a criação de 

locais onde o professor possa buscar auxílio 

material (biblioteca, videoteca, etc.) e teórico 

(cursos, oficinas, debates, etc.) para melhoramento 

de sua atuação profissional. Infelizmente, esta ideia 

ainda não foi concretizada ou inserida nas políticas 

de formação docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este breve estudo ao argumentar sobre a 

atual política de formação de docentes no Brasil 

constatou que embora muitos programas tenham 

sido criados nos últimos anos, a qualidade na 

formação do professor ainda não melhorou, ou pelo 

menos não tanto quanto deveria. Os esforços do 

Governo Federal, das Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais ainda não se atentaram 

para o fato de que não é possível conceber um 

profissional de qualidade, que possa atender à 

demanda da formação do cidadão crítico, sem que 

este profissional seja formado para tal.   

 Enquanto as instituições formadoras 

focarem somente em técnicas e os conteúdos 

teóricos não forem valorizados, estes profissionais 

ainda serão carentes de saberes e valores 

fundamentais para concretização de seu papel 

social. Tanto a formação inicial quanto a 

continuada devem primar pelo desenvolvimento 

crítico-reflexivo-político do educador. Para tal, as 

mudanças sugeridas na legislação devem ser 

efetuadas de forma concreta. Se há a previsão de 

bolsas de estudo, que sejam em cursos de 

qualidade. Se há a valorização da pesquisa, que 

haja, de fato, incentivo para tal.  

Todavia é importante ressaltar que nenhum 

programa ou projeto poderá efetivar-se plenamente 
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sem que os próprios professores endossem e se 

comprometam para com ele. Logicamente, os 

educadores o farão quando virem que seus 

anseios, sonhos podem se realizar e suas 

dificuldades podem desaparecer por meio de tal 

programa ou projeto. A inserção do profissional da 

educação no planejamento das ações e políticas 

que envolvem sua atuação e seu cotidiano 

profissional não deve ser ignorada pelos órgãos 

responsáveis por outorgar essas ações.  

Em suma, os professores não podem se 

contentar com o nível de formação que tem 

recebido, a valorização docente para se concretizar 

precisa perpassar por melhores condições de 

trabalho, como também por política de formação 

docente que leve em consideração a prática destes 

vivenciada no chão da escola. 
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RESUMO 

O presente ar�go visa contribuir para acrescentar estudos sobre polí�cas públicas e informar a importância 
da alimentação escolar e horários primordiais que devem ser analisados, devido a períodos prolongados de 
jejum, com o intuito de melhorar processo ensino/aprendizagem dos discentes de ins�tuições de ensino. A 
pesquisa foi realizada através de ques�onário realizado com alunos de ambos os sexos, com faixa etária 
entre 15 anos e 32 anos, matriculados no 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª series do ensino 
médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Claro, no turno vesper�no matriculados no 
ano le�vo de 2016. Observou-se, a par�r do referido trabalho, a importância de uma alimentação saudável 
e balanceada dentro dos horários estabelecidos pela OMS, onde o individuo deverá se alimentar a cada 4 
horas, par�ndo da premissa de que os indivíduos escolares não conseguem se concentrar ou ter  um bom 
desempenho sem uma alimentação adequada. Ressaltando ainda que existe necessidade de analisar os 
discentes que estudam em escola de zona rural e a distância que os indivíduos percorrem até chegar à 
ins�tuição de ensino, além de iden�ficar e organizar polí�cas públicas que envolvam alimentação dentro 
de horário.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação. Processo ensino/aprendizagem. Hábitos alimentares. 
 

ABSTRACT 
 
This ar�cle aims to contribute to add studies on public policy and inform the importance of school feeding 
and primary schedules that must be analyzed, due to prolonged periods of fas�ng, in order to improve 
teaching / learning process of students of educa�onal ins�tu�ons. The survey was conducted through a 
ques�onnaire conducted with students of both sexes, aged between 15 and 32 years, enrolled in the 8th 
and 9th grade of elementary school and 1st, 2nd and 3rd series of high school of the State Primary 
Educa�on School and Middle Rio Claro, in the a�ernoon shi� enrolled in the academic year 2016. There 
was, from said work, the importance of healthy ea�ng and balanced within the �me established by the 
WHO, where the individual must be fed every 4 hours , on the premise that school subjects can not 
concentrate or perform well without adequate food. Stressing further that there is need to analyze the 
students studying in the school of countryside and the distance that individuals go through to get to the 
educa�onal ins�tu�on, and iden�fy and organize public policies involving power within hours.  

 
Keywords: food. Learning/process. Ea�ng habits. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quem se alimenta mostra melhor 

disposição, melhoria no humor, para o 

desenvolvimento em suas habilidades e 

a�vidades. Neste sen�do a alimentação acaba 

sendo significa�va para a contribuição do 

desenvolvimento do indivíduo tanto na escola 

como na sociedade, como por exemplo, as 

crianças terem hábitos saudáveis pra�carem 

exercícios �sicos, brincarem com seus amigos, os 

ajuda no seu aprendizado também, onde o 

principal foco é a alimentação de qualidade e 

suas contribuições para os indivíduos. 

Segundo (HEALTH PEOPLE 2000 apud 

CAVALCANTI, 2009): “A alim entação 

desempenha papel decisivo para crescimento e 

desenvolvimento �sico da criança em idade 

escolar, época que passa por processo de 

maturação biológica, juntamente com o 

desenvolvimento sociopsicomotor”. Ao longo 

dos anos especialistas buscam soluções para 

melhorar o desempenho cogni�vo em crianças e 

adolescentes. Não é raro observar professores 

desmo�vados com o baixo índice de 

aprendizagem de seus alunos. Percebemos então 

que a alimentação pode ser significa�va no 

rendimento escolar da criança e do adolescente, 

par�ndo do princípio que com fome não 

conseguimos raciocinar corretamente e assim a 

escola tem um papel fundamental e decisivo 

para que a criança tenha de alguma forma 

alimentação e esses hábitos se concre�zem, pois 

a alimentação da criança e de adolescentes 

também deve ser observada e equilibrada, além 

de ser orientada por todos que atuam no 

processo e desenvolvimento escolar.  

O obje�vo deste é contribuir para 

desenvolvimento crí�co de polí�cas públicas 

voltadas para alunos de escolas públicas que 

residam em locais distantes das ins�tuições de 

ensino de forma direta e indiretamente 

destacando o âmbito do processo ensino 

aprendizagem de ins�tuições de ensino e a 

importância do desjejum com uma primordial 

refeição do dia e até mesmo que antecede a 

grande refeição diária, além de alertar possíveis 

situações de dificuldade de aprendizagem e 

demonstrar às autoridades competentes a 

importância de polí�cas públicas de âmbito 

educacional e alimentar.  

A metodologia cien�fica refere-se à 

ques�onamento realizado através de abordagem 

aos alunos através de ques�onário realizado com 

discentes de ambos os sexos com faixa etária de 

idade entre 15 anos e 32 anos da E.E.E.F.M Rio 

Claro no turno vesper�no matriculados no ano 

le�vo de 2016. Desta forma o método a ser 

u�lizada será pesquisa de campo através de 

ques�onário contendo 06 perguntas par�ndo do 

problema relatado a par�r dos escolares da 

referida ins�tuição de ensino, nesse modo busca-

se estudar e analisar teorias e prá�cas cien�ficas 
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do assunto relacionado, tornando-se objeto 

essencial para estudos cien�ficos. 

 

IMPORTANCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

A escola desempenha importante papel na 

formação dos hábitos alimentares, visto que é 

nesse ambiente que substancial proporção de 

crianças e adolescentes permanece por expressivo 

período de tempo diário. Contudo, os programas 

de educação nutricional devem ir além das 

a�vidades em sala de aula. É fundamental que a 

escola propicie condições de concre�zação dos 

conceitos rela�vos ao tema, apresentados aos 

alunos. Nesse contexto, pode-se perceber a 

importância que os serviços de alimentação 

disponíveis no ambiente escolar deveriam assumir 

principalmente no que se refere ao 

fornecimento/comercialização de alimentos e 

refeições adequados do ponto de vista 

nutricional, sanitário e, além desses aspectos, 

buscando o atendimento às preferências dos 

alunos.  

ROMANI 2004, afirma que todo ser humano 

nasce com um potencial gené�co de crescimento 

que poderá ou não ser alcançado, dependendo 

das condições de vida a que esteja exposto desde 

a concepção até a idade adulta. Portanto, o 

processo de crescimento está influenciado por 

fatores intrínsecos (gené�cos) e extrínsecos 

(ambientais), dentre os quais se destacam a 

alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os 

cuidados gerais com a criança, que atuam 

acelerando ou retardando esse processo. 

Alimentação no ambiente escolar no que 

relata, Danelon et al (2003) apud Silva (2015). A 

introdução à alimentação desempenha um papel 

primordial durante todo o ciclo de vida dos 

indivíduos. Entre as dis�ntas fases da vida pode-se 

destacar, como exemplo, a idade escolar, que se 

caracteriza por um período em que o indivíduo 

apresenta um metabolismo muito mais intenso 

quando comparado ao do adulto tendo por foco 

de análise as preferências alimentares dos mais 

jovens, que nem sempre recaem sobre os 

alimentos considerados mais saudáveis, e o 

sedentarismo, estudos epidemiológicos têm 

registrado um crescimento da prevalência de 

obesidade entre esses indivíduos.  

Tal situação pode gerar a médio, longo 

prazo, o aumento da probabilidade de riscos de 

doenças cardiovasculares, hipertensão e outras 

patologias e transtornos de saúde. Atualmente a 

ferramenta mais segura e eficiente para combater 

distúrbios nutricionais, como a obesidade, é o 

inves�mento em medidas de saúde que 

dependem, por sua vez, dos interesses dos 

gestores de polí�cas públicas. Essas medidas 

incluem mudanças nas propagandas de alimentos 

e guloseimas des�nadas ao público infan�l, 

modificações no teor de gordura e açúcar dos 

alimentos, es�mulo às famílias à prá�ca de 

a�vidades �sicas e, principalmente, a u�lização da 
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escola como local no qual as questões nutricionais 

possam ser deba�das e transmi�das às crianças.  

Nesse contexto, merece destaque o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), presente na totalidade das escolas 

públicas do país como um serviço ao qual 

poderiam ser incorporadas estratégias de 

intervenção, com vistas ao reconhecimento e 

consolidação de hábitos alimentares saudáveis. 

Não é possível ignorar, também, a importância de 

orientar os alunos sobre os alimentos que são 

comercializados pelas can�nas, bares, mercados 

nas proximidades das ins�tuições escolares. 

Vamos ainda além considerando a importância 

dos serviços de alimentação des�nados ao público 

escolar e a operacionalização do Programa de 

Alimentação Escolar, no que se refere, 

principalmente, à adesão e aceitabilidade, pelos 

alunos, das refeições do Programa e da aquisição 

de alimentos para a alimentação escolar.  

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é um dos mais an�gos programas públicos 

de suplementação alimentar, destacando -se pela 

con�nuidade, dimensão e pelos expressivos 

inves�mentos. Assegurado pela Cons�tuição de 

1988, o PNAE tem caráter universal e, segundo o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). De acordo com Tirapegui (2002), as 

a�vidades escolares podem interferir nos hábitos 

alimentares, devido à grande mudança de ro�na, 

onde os adolescentes passam a levantar mais 

cedo e ter seus horários de refeições alterados, 

muitas vezes deixando de fazer as principais 

refeições, como o café da manhã, que deve ser 

composto de alimentos variados para suprir 

energia e nutrientes necessários para o início do 

dia. 

Para Neutzling et al (2007) longos períodos 

em jejum reduzem a atenção e atrapalham o 

aprendizado, por isso, o café da manhã, para 

quem estuda de manhã e o almoço para 

estudantes do período da tarde são de extrema 

importância para o bom desempenho escolar. A 

alimentação desses alunos deve obedecer a 

algumas preocupações com a saúde e com a 

aprendizagem. Deve-se observar a qualidade e a 

quan�dade dos alimentos ingeridos no período 

que antecede sua entrada no colégio e durante 

sua permanência. Os hábitos alimentares exercem 

grande influência sobre o crescimento, 

desenvolvimento e saúde em geral dos indivíduos, 

principalmente na adolescência.  

Por meio da distribuição de refeições 

durante o intervalo das a�vidades escolares, o 

programa visa atender às necessidades 

nutricionais dos alunos durante sua permanência 

em sala de aula, contribuindo para o crescimento, 

o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

estudantes, bem como para a formação de bons 

hábitos alimentares. O público-alvo do programa 

é caracterizado por alunos matriculados na 

educação infan�l (creches e pré-escolas) e no 

ensino fundamental da rede pública e das escolas 

man�das por en�dades filantrópicas, desde que 
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estas estejam cadastradas no Censo Escolar e 

registradas no Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 

HÁBITOS ALIMENTARES E SAUDÁVE IS 

 

A construção de polí�cas públicas que 

garantam os direitos do cidadão deve fazer parte 

da agenda dos que estão comprome�dos com a 

educação, com a consolidação da democracia e 

com o combate às injus�ças da sociedade 

contemporânea com a sociedade e com toda a 

população em um modo geral. Essas polí�cas 

públicas pertencem às escolas pública e a 

merenda escolar vem se destacando através do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), juntamente com CAE que faz parte desse 

contexto. (CHAVES et al, 2009). 

No intuito de enfa�zar a formação de 

hábitos alimentares saudáveis dentro de 

qualidades e quan�dades inerentes a sexo e 

idade, o PNAE propõe, em sua base legal, alguns 

princípios, dentre eles o respeito aos hábitos 

alimentares saudáveis, como as prát icas 

tradicionais que fazem parte da cultura e 

regionalidade e da preferência alimentar local e 

hábitos alimentares diante da regionalidade, ou 

seja dentro da diversidade e do mul�culturalismo 

de cada indivíduo do co�diano estudan�l. Dessa 

forma, o Programa contribui para a preservação 

dos hábitos alimentares regionais e locais, além 

de alimentos produzidos a par�r de agriculturas 

das regiões e localidades e proximidade das 

ins�tuições de ensino pública. 

A importância de valorizar os hábitos 

alimentares das crianças e adolescentes é 

interessante, pois, devido elas serem 

acostumadas com os �pos de alimentos locais, 

facilita a educação e saúde desses alunos, 

proporcionando um habito alimentar saudável 

não perdendo assim suas caracterís�cas e suas 

origens, valorizando assim a localidade e suas 

par�cularidades, além de conseguir com 

facilidade e com preços acessíveis fazendo com 

que a localidade também se desenvolva. 

Para a elaboração do cardápio, o PNAE preconiza 

a presença do nutricionista formado com registro 

em conselho regional, o qual assume a 

responsabilidade técnica pelo Programa, pois, 

sabe-se que o cardápio elaborado de acordo com 

a ciência da nutrição contribui para promoção de 

hábitos alimentares saudáveis, incen�va o 

consumo de alimentos regionais e promove 

melhoria da saúde da população atendida, 

oferecendo com maior facilidade a promoção de 

educação e saúde através dessa merenda escolar. 

(CHAVES et al, 2009).  

O ambiente escolar é fundamental para a 

determinação desses hábitos, visto que o 

indivíduo permanece no local durante um ou dois 

períodos do dia, ou seja, de 04 horas ou mais no 

âmbito escolar, convivendo com educadores, 

merendeiras e outros indivíduos que irão auxiliar 

e influenciar a formação de seus valores e de seu 
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es�lo de vida, entre eles a alimentação. Ao 

mesmo tempo, esse ambiente deve estabelecer 

prá�cas de saúde que incluam hábitos 

alimentares saudáveis, aprendizado dentre 

outros, através do fornecimento de refeições 

nutricionalmente adequadas e seguras sob o 

ponto de vista higiênico-sanitário e perante a 

ANVISA, além da inserção de conceitos de 

alimentação saudável na prá�ca educa�va, ou 

seja, enfa�zando a importância de uma 

alimentação saudável em sala de aula, fazendo 

assim com que o aluno desenvolva melhor o seu 

processo ensino aprendizagem, sua capacidade e 

desenvolvimento intelectual. (MENEGAZZO et al, 

2011). 

Para Santos et al, 2012: é de fundamental e 

extrema importância a realização simultânea dos 

programas para professores, nutricionistas, 

merendeiras e conselheiros que possibilitou o 

desenvolvimento de uma metodologia com vistas 

à interação entre os três segmentos, fomentando 

a aproximação e o diálogo entre eles. Assim, 

planejaram-se a�vidades conjuntas, dentre as 

quais dinâmicas em grupos mistos, com 

perguntas/respostas e exposição dialogada sobre 

os diferentes temas, dessa forma essa interação 

ajuda no desempenho e trabalho em equipe além 

de melhor funcionamento da equipe 

mul�disciplinar da ins�tuição de ensino. Tal 

planejamento propiciou espaço para a fala dos 

par�cipantes acerca das suas experiências no 

co�diano do trabalho e, com isso, a troca de 

ideias e conhecimentos para um melhor 

desenvolvimento diante da alimentação escolar 

juntamente com o processo de ensino 

aprendizagem. 

O envolvimento desse grupo escolar 

possibilita um ambiente de interação, 

desenvolvimento para o preparo da refeição 

desses alunos a fim de proporcionar uma 

educação e saúde adequada para uma 

alimentação saudável e um melhor processo 

ensino aprendizagem através da merenda escolar. 

Com esse envolvimento os profissionais planejam 

o cardápio de cada dia da merenda escolar dessas 

crianças e adolescente, buscando adicionar na 

merenda os nutrientes essenciais para a qualidade 

de vida dos alunos, oferecendo assim saúde, 

aprendizado e bene�cios de convívio e 

intelectualidade. 

Compactuando com a necessidade de 

aproximação dos cardápios aos hábitos 

alimentares dos escolares para que se concre�ze 

o obje�vo do PNAE no que se refere à oferta de 

uma alimentação saudável e adequada, encontra-

se o estímulo ao respeito aos hábitos alimentares 

regionais como capazes de possibilitar essa 

aproximação, ou seja, facilita o aluno a introduzir 

alimentos que são conhecidos na região e por 

familiares, compostos por nutrientes essenciais 

para a saúde dos alunos e até mesmo conhecer 

alimentos que devem ser introduzidos para 

conhecimento e um novo paladar diante de 
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preparações e alimentos inovadores ou 

desconhecidos. (PAIVA et al, 2012).  

Assim, a merenda escolar na parte de 

educação e saúde é um fator que leva a criança e 

o adolescente em saber o que é importante para a 

sua saúde, e se alimentando corretamente e nos 

horários terão uma melhor resposta a saúde além 

de melhor desenvolvimento no processo ensino 

aprendizagem contribuindo assim, com a 

educação e repassando isso não só para os alunos 

da escola, como também na família e 

comunidades, valorizando hábitos saudáveis 

nutricionais. E o que leva em consideração é o 

consumo de maior quan�dade de salada, frutas, 

verduras, leguminosas, alimentos em que de 

alguma forma favorece no cardápio saudável 

desses alunos. Para isso, a interação de todos os 

profissionais da escola, família é essencial e 

fundamental nesse fator para o desenvolvimento 

de um trabalhado onde o maior alvo e público é o 

alunado. 

 

INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DO 

ESCOLAR 

A alimentação cons�tui em um dos alicerces 

fundamentais e básicos do  

processo em que estão con�dos direta e 

indiretamente todos os  

subsídios nutricionais que possibilitarão melhor 

saúde e desenvolvimento do organismo. No 

Programa de alimentação para escolares dentro 

das polí�cas públicas, todos os familiares, 

comunidade, órgãos competentes e profissionais 

inerentes ao processo de uma ins�tuição de 

ensino desempenham papel fundamental e 

importante não só como colaborador, mas 

também como agente significa�vo primordial 

essencial e importante como  

condutora das orientações e informações para um 

melhor entendimento da importância de se 

alimentar no período em que se está em 

desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem. 

Um modelo para oferecer uma alimentação 

mais balanceada à criança é a alimentação 

escolar, pois, deve ser considerada como “uma 

refeição oferecida pela escola para manter a 

criança alimentada durante a jornada escolar 

diária, independentemente de suas condições 

socioeconômicas, e não como instrumento para 

erradicar a desnutrição, a fome e o fracasso 

escolar”. Isto significa que a alimentação escolar 

deve ser entendida como um programa voltado à 

atenção dos direitos da criança e do adolescente, 

que proporciona bem-estar �sico durante o seu 

período diário de frequência à escola, sem apelos 

assistencialistas que não cabem numa visão 

moderna de educação escolar. A alimentação 

pode matar a fome do período da jornada escolar 

(de quatro horas) e, desta forma, a criança poderá 

aprender mais facilmente, mas isto não resolverá 

o aspecto relacionado ao fracasso escolar, nem 
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deve cons�tuir o obje�vo da alimentação escolar 

(PEDRAZA et al, 2007). 

Para Canesqui e Garcia (2005), ato de 

comer por si só não sa�sfaz mesmo as 

necessidades biológicas, pois engloba também 

funções simbólicas e sociais, ou seja, o alimento 

seria algo representado e aprendido por meio do 

significado cogni�vo que lhe é atribuído. No 

entanto, na visão de Ramos e Stein (2000), esse 

caráter simbólico do ato de ingerir alimentos 

também pode se modificar com a idade e 

contexto social. As preferências variam no 

decorrer da infância, sendo vivenciadas através 

do tato, sabor e odor dos alimentos; assim como 

suas implicações orgânicas, contexto ambiental, 

familiar e social nos quais ocorrem essas 

experiências. De um lado, cabe ainda destacar que 

um consumo alimentar inadequado, por períodos 

prolongados, resulta em esgotamento das 

reservas orgânicas de micronutrientes, trazendo 

como consequência para as crianças e 

adolescentes retardo no desenvolvimento, 

redução na a�vidade �sica, diminuição na 

capacidade de aprendizagem, baixa resistência às 

infecções e maior susce�bilidade às doenças 

(OLIVEIRA, 2003) apud (SILVA, 2015).  

A merenda na escola pública é afirma�va do 

melhor rendimento escolar diante daquela que 

chamamos a "fome do dia". Não se tratando de 

resolver a condição de desnutrição e conhecendo 

os efeitos das sensações da fome, tanto sobre a 

disponibilidade escolar quanto sobre o 

sen�mento de cidadania, caberá à escola oferecer 

uma merenda nutricionalmente adequada e na 

forma de uma refeição cole�va, especialmente na 

chegada da criança à escola em lugar de no 

intervalo das aulas, para captar o máximo 

incen�vo da criança aos desafios de uma resposta 

intelectual aos problemas pedagógicos. 

Alimentando-se na chegada, a criança entra em 

aula sem estar sen�ndo fome e pode manter-se 

livre de seus efeitos durante aquele período 

(CECCIM, 1995). Por outro lado, a alimentação 

considerada saudável, além de proporcionar 

prazer, fornece energia e outros nutrientes que o 

corpo precisa para crescer, desenvolver e manter 

a saúde. Nesse sen�do, pensar em uma 

alimentação saudável significa dizer que ela deve 

ser a mais variada possível para que o organismo 

receba todos os �pos de nutrientes de que precisa 

(EUCLYDES,  2000). 

Percebemos que a alimentação pode ser 

significa no rendimento escolar do indivíduo e 

assim a escola tem um papel básico e 

fundamental para que ela de alguma forma faça 

com que a situação da alimentação básica para o 

horário de desenvolvimento estudan�l se 

desenvolva e se concre�zem, pois a alimentação 

do indivíduo também deve ser observada e 

equilibrada, além de ser orientada por todos que 

atuam no processo escolar de uma ins�tuição 

educacional. Sabemos que a alimentação tem 

grande influência no aprendizado e é 

imprescindível no desenvolvimento e 
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concentração do aluno. A escola pode ser a 

mediadora para haver essa intervenção alimentar. 

Segundo Perroni (2013):  

 

“Tudo aquilo que ingerimos exerce um 
grande impacto sobre a função 
cerebral, podendo interferir no 
humor, no pensamento, no 
comportamento, na memória, no 
aprendizado e no envelhecimento 
celular. Através de uma alimentação 
colorida variada, podemos fornecer os 
nutrientes necessários para manter o 
cérebro a�vo e saudável”.  
 
 

Relata Moyses & Collares, (1997) a merenda 

pode, no entanto, resolver a “fome do dia”, ou 

seja, o problema do estomago vazio, que 

compromete a capacidade de atenção, a 

disposição para aprender de qualquer ser 

humano, além do indivíduo torna-se mais a�vo e 

próprio a entender ques�onar, realizar reflexões, 

criações no processo de desenvolvimento escolar, 

principalmente porque o cérebro somente atual e 

se desenvolve diretamente através da absorção 

de glicose para manter a linha do raciocínio e com 

a ênfase em que a fome perpetua a condição da 

diminuição da concentração afinal individuo com 

fome não aprende e não se desenvolve. Segundo 

Póvoa (2005) “os recursos que o cérebro 

desenvolve nos permitem responder ao ambiente 

de forma cada vez mais elaborada, para que 

novas tensões sejam criadas, aumentando mais 

nossa capacidade de descobrir, inovar e 

inventar”. 

Dentre os fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo, hoje 

se acredita que a força da nutrição pode 

desenvolver o cérebro, melhorando a 

inteligência e combatendo desgastes causados 

pelos dias modernos em que o aluno passa a se 

desenvolver. Neste sen�do e com a finalidade de 

melhorar a qualidade do desenvolvimento 

cogni�vo dos alunos com dificuldades alimentares 

por muitas das vezes não se ter no co�diano 

familiar ou por inúmeros mo�vos não serem 

suficientes na esfera educacional ou devido a 

constrangimentos diretos e indiretos nas 

ins�tuições todos aqueles envolvidos em uma 

ins�tuição de ensino deveriam reter um olhar 

crí�co no que diz respeito à orientação de uma 

alimentação para um melhor desenvolvimento do 

úmero aluno e processo aprendizagem.   

A merenda é criada, assim, enquanto 

programa oficial, como mais um programa de 

suplementação alimentar. Esse caráter  é 

explicitado em seus próprios obje�vos, em que 

se destaca o primeiro: melhoria das condições 

nutricionais e da capacidade de aprendizagem e 

consequente redução dos índices de absenteísmo, 

repetência e evasão escolar.  Os demais obje�vos 

são: aumento da resistência dos indivíduos às 

infecções; melhoria dos hábitos alimentares dos 

escolares e das condições de ingresso às escolas, 

através da proteção aos pré-escolares. [Grifos 

das autoras] (MOYSÉS e COLLARES, 1995). 
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RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

1 – Que horas se arruma para ir para E.E.E.F.M. 

Rio Claro? 

 

Observamos e verifica-se que os alunos se 

arrumam sedo para irem para a ins�tuição de 

ensino, sendo assim 34,57% dos alunos se 

arrumam entre 09:30h e 10:00h, enquanto 

36,44% da amostragem realiza o procedimento 

entre 10:01h às 10:30h, outro grupo com 24,29% 

se arrumam entre 10:31h e 11:00h, chama-se 

atenção para o pequeno público que realiza a 

arrumação entre 11:01h e 11:30h apenas de 

04,67%. Egami et al (2008) afirma e relata de 

formas incisiva que para os estudantes residentes 

na área rural de di�cil acesso, o transporte torna-

se essencialmente e primordial de forma 

importante para que se consiga ter acesso à 

escola.  

Segundo Houaiss (2005), acessibilidade é a 

facilidade de acesso. Infelizmente chegar até a 

escola do campo é um grande desafio para seus 

estudantes e corpo docente devido às 

dificuldades em função da distância, acesso, ruas, 

pavimentação, tempo, ou seja, vários fatores que 

atrapalham direta e indiretamente o 

deslocamento para acesso a ins�tuição de ensino. 

Tal fato e complicação somente faz aumentar o 

abismo da qualidade e da aprendizagem entre 

escolas rurais e urbanas. 

2 – Faz ingestão de algum alimento antes de ir 

para E.E.E.F.M. Rio Claro? 

 

Notório e concludente que a maioria dos 

ques�onados relatam realizar algum �po de 

refeição antes de ir para a ins�tuição de ensino 

em torno de 87,85% da amostragem enquanto 

12,14% do público estudado não realizam 

nenhum �po de alimentação antes de irem para a 

ins�tuição de ensino. Freitas (2001) apud Silva 

(2015) afirma que “a alimentação influi em nossa 

disposição, em nosso estado emocional humor, 

concentração e até nossa inteligência e 

desenvolvimento”. Todo esse contexto pode 

prejudicar o interesse dos indivíduos em 

frequentar a escola, apresentando baixo 

rendimento, irritabilidade, agitação, estresse, 

apa�a e várias outras emoções rela�vas a esse 

co�diano dentre outros. Sabe-se que o indivíduo 

no período de ano le�vo para se tornar pessoas 

sadias devem ter uma boa alimentação desde a 

infância e em todas as outras faixas etárias de 
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idade até a fase adulta, uma pessoa mal 

alimentada é fraca, desanimada, irritada, 

estressada, não tem vontade de desenvolver 

nenhuma a�vidade, andar, pensar, refle�r, correr, 

além de ter maior facilidade em desenvolver 

qualquer �po de patologias, par�mos então da 

premissa de que um indivíduo. 

 

3 – Que horas faz ingestão de alimentos antes de 

ir para a E.E.E.F.M Rio Claro?  

 

Observamos e verificamos que entre 09:30h 

e 10:00h 14,95% dos entrevistados realizam as 

refeição antes de irem para a ins�tuição de 

ensino, 29,90% dos ques�onados realizam suas 

refeições entre 10:01h às 10:30h e 42,99% 

realizam suas refeições entre 10:31h às 11:10h. 

Chama-se atenção pois a merenda escolar na 

ins�tuição de ensino é entregue aos alunos a 

par�r de 15:15h, onde em torno de 44,85% desses 

alunos estão a mais de 05 horas sem se alimentar, 

sabendo que é orientado por especialistas que os 

indivíduos devem se alimentar a cada 04 horas em 

média. Vale ressaltar que 12,14% dos 

ques�onados não realizam refeições. Os 

alimentos em gerais são de principal importância 

para manter os níveis plasmá�cos de glicose, pois, 

ele e o principal combus�vel para o cérebro, 

sendo assim esse órgão somente aceitando essa 

fonte de alimento, para desempenho e um 

melhor desenvolvimento intelectual, conforme 

relata Champe (1996). 

 

4 – Que horas em média sente fome na E.E.E.F.M. 

Rio Claro? 

 

Analisando e quan�ficando os ques�onados 

verifica-se que entre 13:30h e 14:00h 30,84% da 

amostragem já estão sen�ndo fome, enquanto 

41,12% dos entrevistados estão com fome entre 

14:01h às 14:29h e apenas 28,03 sentem fome 

entre 14:30h às 15:00h. Observa-se que 69,15 % 

da amostragem já estão com fome 45 minutos em 

média antes do horário de servir a merenda 

escolar, ou seja, já no início da aula que antecede 

o intervalo de recreio, podendo assim ter 

diminuição da concentração e até mesmo 

dificuldade de raciocínio atrapalhando o processo 

ensino/aprendizagem dos escolares. A 

alimentação do cérebro é extraordinariamente 

importante, porque o nosso amadurecimento 

intelectual e emocional depende, em primeiro 

lugar, dos nutrientes que as células n ervosas, 

como as neurais e outras que lhe estão 
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associadas, receberem e absorvem direta e 

indiretamente, conforme Souza (2000). 

 

5 – Você merenda na E.E.E.F.M. Rio Claro?  

 

Verificamos e notamos que 85,04% dos 

ques�onados realizam a refeição de merenda 

escolar na ins�tuição de ensino de forma que 

apenas 14,95% não realizam a refeição na 

unidade escolar Vale ressaltar que mais de 05 

vezes, comparado à minoria, realizam suas 

refeições na escola, conforme ressalta Santos 

(2000). A alimentação é um dos fatores que mais 

intervém na idade �sica e biológica.  Cuidar do 

corpo no geral é uma necessidade para a própria 

mente, pois esta não apenas inclui a inteligência 

como também   os    esteios    da    personalidade    

e    do    comportamento e partes 

psicossomá�cas.    Um cérebro bem nutrido não 

só se torna mais ágil como também proporciona 

uma inteligência mais flexível, rápida e com 

desenvoltura. Manter um comportamento de alto 

nível implica em manter um cérebro saudável, 

desenvolvido além de bem nutrido. 

 

6 – Você leva algum �po de alimento para 

E.E.E.F.M. Rio Claro?  

 

Chama atenção ao analisar o gráfico em 

forma expressiva que 28,97% do público 

ques�onado leva algum �po de merenda para a 

ins�tuição de ensino, enquanto 71,02% não 

realizam esse �po de procedimento ou seja se 

alimentam apenas da refeição oferecida pelo 

núcleo escolar, segundo Kathleen (1998). O 

cérebro é responsável por grande parte das 

reações químicas que ocorrem no organismo e 

algumas delas têm por obje�vo tornar a energia 

dos alimentos disponível para os diversos 

sistemas fisiológicos, onde aceitam com as suas 

par�cularidades vários �pos de nutrientes para a 

vitalidade de cada órgão. Isso acontece após o 

processo de digestão dos alimentos, tendo como 

resultado a produção de ATP (trifosfato de 

adenosina) que é armazenado em todas as células 

e u�lizado como combus�vel para que as reações 

químicas necessárias que ocorrem em todo o 

organismo. 

 

7 – Você sente dificuldade de raciocínio ou 

concentração antes do período do intervalo ou 

recreio? 
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Estando em muita evidência através da 

análise quan�ta�va verificado pelos ques�onados 

que 85,04% do alunado sente dificuldade de 

raciocínio e de concentração antes do horário do 

intervalo dando evidencia e confirmações 

enfá�cas de que ficar com fome ou sem se 

alimentar influencia diretamente no processo 

ensino aprendizagem, enquanto apenas 14,95% 

dos ques�onados relatam que não sentem essa 

dificuldade par�cularmente. Quem ignora se 

alimentar corretamente, costuma sen�r fome 

entre as refeições ou acaba ingerindo quan�dades 

maiores de comida durante o almoço, sendo 

assim uma forma do organismo guardar reservas 

energé�cas. Pior: porque o metabolismo está em 

marcha lenta, as calorias extras são armazenadas 

no corpo em forma de gordura ocorrendo assim 

reserva de tecido adiposo aumento 

consequentemente o peso. Se já é ruim para o 

corpo, imagine para a mente. "Pular ou atrasar 

as refeições pode afetar o corpo da mesma forma 

que o stress. A pessoa que fica muito tempo sem 

se alimentar não vai conseguir se concentrar e 

produzir com a mesma eficiência daquela que 

comeu pela manhã ou seja sua capacidade 

cogni�va fica prejudicada", afirma  SANTOS, 

(2000). 

              CONCLUSÃO 

 

Observou-se a par�r do referido trabalho a 

importância de uma alimentação saudável e 

balanceada dentro dos horários estabelecidos 

pela OMS, onde o individuo deverá se alimentar a 

cada 4 horas, par�ndo das primícias de que os 

indivíduos escolares de ins�tuições educacionais 

não conseguem se concentrar ou ter um processo 

ensino aprendizagem no sen�do de melhoria e 

ap�dão para o desenvolvimento funcional do 

organismo além de melhoria significa�va no 

processo de desenvolvimento humano e 

estudan�l sendo a alimentação como alicerce e 

com papel fundamental para qualquer que seja o 

desenvolvimento no co�diano escolar, 

ressaltando ainda que existe demanda e 

necessidade de analisar os discentes que estudam 

em escola de zona rural e a distância em que os 

indivíduos escolares percorrem até a chegada a 

ins�tuição de ensino além de iden�ficar e 

organizar polí�cas públicas que envolvam 

alimentação dentro de horário a atender o 

público, par�ndo da problemá�ca que o indivíduo 

com fome não aprende, não se desenvolve e não 

consegue raciocinar, tendo assim fundamentação 

para realização de novas pesquisas acadêmicas 

para desenvolvimento de programas que visam 

atender o público estudado. 
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NOVOS DESAFIOS PARA O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 
HIPERATIVDADE (TDAH). EDUCANDO COM AMOR 

 

NEW CHALLENGES FOR THE DISTRESS OF THE DEFICIT OF ATTENTION WITH 
HYPERTABILITY (ADHD). EDUCATING WITH LOVE  

 
Cris�ana Ana Lima ¹ 

Cris�ano de Assis Silva ² 
RESUMO 

A escola recebe a incumbência de refle�r sobre o assunto e estabelece uma nova dinâmica de 
ensino contemplando a importância da inclusão no seio da escola. A compreensão do ser humano 
como um artefato social e histórico, tem se tornado um marco dentre os estudos que buscam 
pensar a relação entre a criança, e a cultura que lhe é des�nada. Trata -se de um estudo qualita�vo 
de cunho bibliográfico dedica-se a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 
tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos no sen�do de reconstruir 
teorias, quadros de referência, condições explica�vas da realidade, polêmicas e discussões 
per�nentes ao assunto abordado. Diante desta evolução da educação especial no Brasil, 
considerando os entraves e barreiras que retardam a possibilidade que preconiza a efe�vação de 
uma verdadeira inclusão escolar, a UNIS procura contextualizá-la adequando-se para atender a 
atual Lei de Diretrizes e bases para a Educação Nacional.  
 
PALAVRAS-CHAVE: transtorno; déficit de atenção; hipera�vidade; desafios. 

 

ABSTRACT 

The school is given the task of reflec�ng on the subject and establishes a new dynamics of 
teaching contempla�ng the importance of inclusion within the school. The understanding of the 
human being as a social and historical ar�fact has become a landmark among studies that seek to 
think about the rela�onship between the child and the culture that is des�ned for him. It is a 
qualita�ve bibliographical study devoted to reconstruc�ng theory, co ncepts, ideas, ideologies, 
controversies, aiming, in immediate terms, to improve theore�cal founda�ons in the sense of 
reconstruc�ng theories, frames of reference, condi�ons that explain reality, controversies and 
discussions per�nent to the subject addressed. Given this evolu�on of special educa�on in Brazil, 
considering the barriers and barriers that delay the possibility of promo�ng true school inclusion, 
UNIS seeks to contextualize it by adap�ng itself to meet the current Law of Guidelines and bases 
for Na�onal Educa�on. 
 
KEYWORD: disorder; a�en�on deficit; hyperac�vity; challenges. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hipera�vidade (TDAH), não é 

tarefa fácil, pois ainda se encontra muita 

resistência sobre este tema que afeta muitos 

alunos principalmente da escola pública, e 

frequentemente traz diversas divergências. A 

escola recebe a incumbência de refle�r sobre o 

assunto e estabelece uma nova dinâmica de 

ensino contemplando a importância da 

inclusão no seio da escola. Presenciamos uma 

nova realidade que desafia o ser humano a 

buscar o sen�do da vida numa realidade 

complexa que supera os limites da 

fragmentação moderna.  

A compreensão do ser humano como um 

artefato social e histórico, tem se tornado um 

marco dentre os estudos que buscam pensar a 

relação entre a criança, e a cultura que lhe é 

des�nada. A vivência adquirida até o tempo da 

maioridade apresenta o caráter radical e 

acelerado das transformações ocorridas nas 

duas ul�ma décadas em todo o mundo, nas 

mais diversas áreas vem modificando 

sensivelmente o modo de vida das pessoas, as 

relações econômicas, sociais, familiares e, 

especialmente, os desafios de compreender 

melhor as diversas áreas da inclusão.  

Sabemos que é, em grande medida, nos 

primeiros anos de vida que o caráter é 

formado. Os bons costumes quando cedo 

estabelecidos tem maior influência do que 

qualquer outra virtude intelectual. O que a 

criança vê e ouve, produz impressões 

profundas na mente imatura que nenhuma 

circunstância posterior da vida poderá desfazer 

completamente. Às vezes, os atos repe�dos em 

dado sen�do tornam-se hábitos e estes podem 

ser modificadas por uma educação 

interdisciplinar que obje�va o desenvolvimento 

de hábitos que habilitem a criança ao alcance 

de uma vida digna e que lhes garanta uma 

formação para a vida em sociedade.  

A escolha deste estudo surgiu por 

acreditarmos que a Educação Inclusiva e 

diversidades veio para ser inserida nas escolas 

como um elemento de transformação da 

sociedade, deve oferecer condições e 

es�mulos, os mais variados possíveis para que 

a criança possa educar-se independente e 

autônoma, para enfrentar situações de 

conflitos dos mais diversos, apropriando-se o 

processo de aprendizagem como sujeito da sua 

história. 

 

PROBLEMA 

 

Dificuldade de implantação de inclusão e 

desenvolvimento dos alunos em educação 

especial e as interfaces que abordam a 

patologia. 

 

JUSTIFICATIVA 
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A escolha deste estudo surgiu por 

acreditarmos que a Educação Inclusiva e 

diversidades veio para ser inserida nas escolas 

como um elemento de transformação da 

sociedade, que deve oferecer condições e 

es�mulos, os mais variados possíveis para que 

a criança possa educar-se independente e 

autônoma, para enfrentar situações de 

conflitos dos mais diversos, apropriando-se o 

processo de aprendizagem como sujeito da sua 

história. 

 

OBJETIVOS 

 

Orientar profissionais da área de 

educação quanto ao ato de inclusão de alunos 

com patologias voltadas para TDH, apontar 

metas de qualidade que ajudem o aluno a 

enfrentar o mundo atual como cidadão 

par�cipa�vo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualita�vo de 

cunho bibliográfico  dedica-se a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, 

tendo em vista, em termos imediatos, 

aprimorar fundamentos teóricos no sen�do de 

reconstruir teorias, quadros de referência, 

condições explica�vas da realidade, polêmicas 

e discussões per�nentes ao assunto abordado. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADES  

 

As dificuldades que se arrastam para 

entender as diferenças, já vem de longas 

décadas, até por que esta situação era bem 

isolada (excludente) da sociedade.  

Observe abaixo:  
 

Acompanhar um aluno com déficit 
cogni�vo tem sido apontado por 
diferentes autores como um dos 
grandes desafios para a educação, 
que se habituou a trabalhar com o 
aluno “ideal”, dentro de um padrão 
predominantemente racional, 
baseado em um modelo único de 
ensino-aprendizagem, sem 
considerar a diversidade humana e 
as possibilidades de escolarização 
de pessoas com deficiência mental 
(PADILHA, 2001; CARNEIRO, 2007; 
PLETSCH, 2008). 

 

Porém alguns estudiosos e pesquisadores 

observaram determinadas a�tudes 

comportamentais e buscaram conhecer melhor 

estas especificidades.  

Segundo Vygotsky: 

 

As leis que regem o 
desenvolvimento da pessoa com 
deficiência mental são as mesmas 
que regem o desenvolvimento das 
demais pessoas. Aspecto este 
também presente nos processos 
educacionais (VYGOSTKY, 1997, 
2003). Para ele, a criança cujo 
desenvolvimento foi comprome�do 
por alguma deficiência, não é 
menos desenvolvida do que as 
crianças ‘normais’, porém é uma 
criança que se desenvolve de outra 
maneira. Isto é, o desenvolvimento, 
fruto da síntese entre os aspectos 
orgânicos, socioculturais e 
emocionais, manifesta-se de forma 
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peculiar e diferenciada em sua 
organização sociopsicológica.  

 
 

É preciso atentar para cada situação. Pois 

cada ser humano é único e tem suas 

diferenças. Não podemos generaliza-los nem 

tão pouco diagnos�cá-los.  

 

Nesta direção, cabe apontar ainda, 
que as pessoas com deficiência 
mental não formam um grupo 
homogêneo entre si. Em outros 
termos, é preciso ter clareza que 
são diferentes entre si e, exis�ndo 
a diferença, é necessário estar 
atento às singularidades de cada 
pessoa e conhecer as suas histórias 
de vida (OLIVEIRA, 2006). Dito de 
outra forma é preciso considerar 
que a criança com deficiência 
mental tem alterações nos 
processos mentais que interferem 
na aquisição da leitura, dos 
conceitos lógico matemá�cos, na 
realização das a�vidades da vida 
diária, no desempenho social, entre 
outras habilidades.  

 
Já Ferreira (2003) diz que:  

 
Estes aspectos podem se tornar 
ainda mais deficitários, na medida 
em que se des�na para estes 
alunos experiências de 
aprendizagem “que mobilizam 
basicamente as funções 
psicológicas elementares com um 
significa�vo distanciamento da 
cultura” (p.136). 

 

LEIS E DECRETOS QUE APARAM OS 

DEFICIENTES EM GERAL 

 

CF, Art. 227 – “... facilitação de 
acesso aos bens e serviços 

cole�vos, com a eliminação de 
preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos”. 
Decreto Nº 5.296/04 – 
Acessibilidade; Portaria Nº 
3.284/03 – Normas e critérios de 
acessibilidade para o Ensino 
Superior; Decreto Nº 5.626/05 – 
Regulamentação de Libras; Portaria 
Nº 976/06 – Acessibilidade nos 
eventos promovidos pelo MEC; 
Portaria Nº 1.010/06 –  Uso do 
Soroban; SINAES – avalia o PDI das 
IES que deve estar   elaborado de 
acordo com o Decreto 5.773/2006, 
que  dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e 
avaliação das IES e cursos 
superiores de graduação e 
sequenciais no sistema federal de 
ensino (IES públicas e privadas) e  
que trata da promoção de 
acessibilidade de alunos com 
deficiência na letra c do inciso VII 
do art. 16. 

 
 

As diretrizes do XX Encontro do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Graduação das 

Universidades dizem que: 

 

· A inclusão é o princípio 
norteador das polí�cas 
educacionais no âmbito da 
educação especial; 

· Garan�a do direito de todos à 
educação; 

· A concepção da educação 
especial como modalidade 
transversal; 

· O conceito de acessibilidade 
contemplando uma perspec�va 
ampla da inclusão das pessoas com 
necessidades educacionais; 

· A atenção à diversidade que 
pressupõe a valorização das 
diferenças na escola; 
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· O princípio da par�cipação na 
superação do preconceito e da 
segregação para a transformação 
dos sistemas educacionais em 
sistemas educacionais inclusivos.   

 
Observem o quadro abaixo e vejam como 

era a esta�s�ca das pessoas com altas 

habilidades ou hipera�vas ou com TDAH, 

dentro da unidade de ensino. 

Com relação à deficiência mental, no 

Brasil com seus 169.799.170 habitantes cerca 

de 24.537.985 (14,48%) apresentam algum �po 

de deficiência e desse total 68% de pessoas 

com deficiência mental (Jannuzzi, 2004, p. 

155). E de acordo com MEC/INEP, 1998/2004 

registram-se, o contexto a aquisição de 

conhecimentos e habilidades em um novo 

campo atualiza conhecimentos. Logo, a 

experiência pessoal quanto da vida social 

global se traduz pela par�cipação efe�va, a�va 

e responsável de cada sujeito envolvido.  

 
 

De acordo com Góes (2004 p. 83,84)  

 

“Entre indivíduos que apresentam 

deficiência, principalmente 

deficiência mental associada a 

outros comprome�mentos, a 

qualidade de vida é bastante 

variável. A história de muitos (não 

se sabe quantos) pode não 

corresponder à “vida” daqueles que 

estou considerando aqui, dado meu 

propósito de discu�r a inclusão 

escolar. Mas é importante não 

esquecer que existem os que não 

são assis�dos em nada e vivem 

isolados; suas famílias mal podem 

oferecer-lhes alimentação e 

“cuidados” de sobrevivência. Essa 

exclusão ultrapassa os limites dos 

temas que abordo; entretanto, 

deve pelo menos ser lembrada.”  

 

Sendo assim, concepção dialé�ca da 

educação, como um duplo processo de 

aprofundamento exige par�cipação como 

elemento norteador das reflexões; a ins�gação 

do desafio; novas estratégias, novas formas de 

planejar e novas posturas é�cas profissionais.  

 

(TDAH) E HIPERATIVIDADE 

 

Todos os seres humanos tem vontade de 

aprender independente da idade, até por que 

somos seres inacabados, e a vida é uma 

constante aprendizagem. Porém cada um tem 

suas limitações que devem ser respeitada. 

É sabido que grandes pesquisadores 

estudam afinco estas questões per�nentes no 

que diz a respeito à TDAH. Observe abaixo: 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hipera�vidade (TDAH) é um 
transtorno neurobiológico, de 
causas gené�cas, que aparece na 
infância e frequentemente 
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acompanha o indivíduo por toda a 
sua vida. Ele se caracteriza por 
sintomas de desatenção, 
inquietude e impulsividade. Ele é 
chamado às vezes de DDA 
(Distúrbio do Déficit de Atenção). 
Em inglês, também é chamado de 
ADD, ADHD ou de AD/HD. 

 
  

Mais existe mesmo o TDAH? “Ele é 

reconhecido oficialmente por vários países e 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 

alguns países, como nos Estados Unidos, 

portadores de TDAH são protegidos pela lei 

quanto a receberem tratamento diferenciado 

na escola”.  

Segundo a ABDA (Associação Brasileira 

Déficit Atenção)... 

  
Existe inclusive um Consenso 
Internacional publicado pelos mais 
renomados médicos e psicólogos 
de todo o mundo a este respeito. 
Consenso é uma publicação 
cien�fica realizada após extensos 
debates entre pesquisadores de 
todo o mundo, incluindo aqueles 
que não pertencem a um mesmo 
grupo ou ins�tuição e não 
compar�lham necessariamente as 
mesmas ideias sobre todos os 
aspectos de um transtorno. 

 
 

E, sobretudo devemos lembra que todos 

vão à escola para aprender o que não sabem, e 

a escola é para que todos democratamente 

tenham acesso à compreensão do seu mundo. 

Não importa de qual nível social o ser humano 

pertence e sim quais os desafios que 

professor/aluno estão dispostos a enfrentar. 

Experimentar o gosto pelo saber é uma 

descoberta imprescindível, e é uma evolução 

que fará parte para sempre da sua vida.   

No ar�go 22 da LDB/NE 9394/96 diz que: 

 “A educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornece-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” Porém se observamos a lei 

percebemos que a mesma deixa bem claro 

quanto a suas finalidades. Mas, podemos 

perceber algo que vem de encontro com a LDB. 

Observamos em algumas ins�tuições alunos 

que não são respeitados, quanto ao progresso 

em seus estudos, é comum deparamos com 

alunos na 5ª serie que ainda não sabe ler nem 

escrever (e em especial alguns sabem escrever 

(copiador) e não sabe ler, em contra par�da 

tem alunos que sabem ler perfeitamente e não 

sabe escrever). Isso pode ser TDAH, ou 

HIPERATIVIDADE? Porém, existem vários 

fatores sociais que contribuem nega�vamente 

para estes �pos de comportamento, é comum 

vermos famílias inteiras sofrendo com o 

desemprego deixando o cidadão pai de família 

a marginalidade, por sua vez, sem condições 

nenhuma para o entendimento de uma 

educação sistema�zada, com isso reflete 

diretamente nos filhos que geralmente são 

dependentes das suas famílias, em que se 
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desestruturam, tendo então estes alunos 

dificuldades no seu ensino aprendizagem. 

Os alunos com TDAH segundo a 

Associação Brasileira Déficit Atenção ABDA, em 

especial os meninos são agitados e inquietos. 

Qual o professor que nunca deparou com uma 

situação desta? Eles não param, mexem em 

tudo se os colocamos sentados eles começam a 

bater as pernas, roer as unhas, coçar a cabeça, 

pedem para sair da sala o tempo todo, quer ir 

ao banheiro todo instante, na realidade não é 

necessidade de ir ao banheiro, e sim de andar, 

correr, pular. E quando o professor desconhece 

os casos que quase sempre são casos isolados 

(às vezes por falta de conhecimento do 

professor; ou da não aceitação dos pais; ou 

falta de informação pedagógica, entre outros), 

ele mantem a matéria repe��va; ou 

desgastante; ou desinteressante, ele (es) são 

considerados como os alunos “perversos”. Tem 

casos que a atenção fica distante, se distrai 

com tudo: vento; ven�lador rodando; a porta 

da sala que abriu; o telefone da professora que 

tocou. Já tem casos que a distração é interna, 

dai surgem às dificuldades para realizar uma 

boa avaliação: esquece as pontuações; os 

sinais; escreve faltando letras.  

 

AS NOVAS POLITICAS SOBRE A INCLUSÃO  

 

Todo instante a mídia nos mo stra uma 

realidade que vai de encontro com que diz a 

respeito da educação sistema�zada. 

Recentemente em agosto de 2011, na rede 

gazeta e em placas de informações tem um 

informa�vo que diz assim: “Educação é um 

direito de todos e no mesmo enunciado em 

seguida diz: nem todos, segundo o próprio 

enunciado existem milhares de analfabetos no 

estado do Espírito Santo”. E então como ficam 

esses alunos que não tem oportunidades de se 

socializarem? Não par�cipam de intercâmbio 

humano para oportunizar a aprendizagem de 

conduta, valores e a�tudes? É preciso que a 

escola assuma o seu verdadeiro papel diante 

da sociedade, e é necessário que se faça uma 

reflexão. Mais para que isso aconteça é preciso 

que se u�lizem os conhecimentos e 

experiências das riquezas humanas. Com isso o 

educando terá mais oportunidade de tornar-se 

consciente e autônomo favorecendo assim o 

seu modo de pensar, sen�r, agir, e atuar. 

Sendo assim, nós educadores temos que ficar 

atentos quanto ao nosso papel. E 

verdadeiramente nos preocuparmos com 

construções de ins�tuições democratas que 

visem uma função educa�va, instru�va e 

socializadora. 

A própria LDB reconhece a importância 

deste aspecto como pré-requisito para a 

inclusão ao estabelecer, em seu ar�go 59, 

que... 

 

[Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com necessidades 
especiais: ...].  
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III - professores com especialização 
adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento 
especializado, bem como 
professores do ensino regular 
capacitados para a integração 
desses educandos nas classes 
comuns; 

 

Ainda existem muitos entraves com 

relação à educação inclusiva. Segundo Bueno 

(1999), a primeira dificuldade a ser enfrentada 

na efe�vação da proposta da escola inclusiva. 

 

[... na medida em que, por um lado, 
os professores do ensino regular 
não possuem preparo mínimo para 
trabalharem com crianças que 
apresentem deficiências evidentes 
e, por outro, grande parte dos 
professores do ensino especial tem 
muito pouco a contribuir com o 
trabalho pedagógico desenvolvido 
no ensino regular, na medida em 
que têm calcado e construído sua 
competência nas dificuldades 
específicas do alunado que atende, 
porque o que tem caracterizado a 
atuação de professores de surdos, 
de cegos, de deficientes mentais, 
com raras e honrosas exceções, é a 
centralização quase que absoluta 
de suas a�vidades na minimização 
dos efeitos específicos das mais 
variadas deficiências (pg.15).] 

 
O mesmo argumento é enfa�zado por 

Freire e Valente (2001): 
 

[O professor (da classe especial) 
certamente conhece o diagnós�co 
do aluno – as principais 
caracterís�cas e decorrências de 
seu quadro patológico – mas quase 
nunca usa este dado como ponto 
de par�da para conhecer as 

potencialidades do sujeito. O 
diagnós�co é mais frequentemente 
visto como um fator limitante na 
vida escolar do aluno: define o que 
o sujeito não pode fazer. 
Paradoxalmente, a situação da 
escola regular não é muito 
diferente. Falta, na maioria dos 
casos, uma reinterpretação das 
dificuldades e necessidades do 
aluno no contexto escolar (pg. 76).] 

 

Devemos valorizar as diversidades, 

portanto, ainda a muito que fazer para esta 

aproximação, e o fortalecimento das trocas no 

processo ensino aprendizagem.  

A par�cipação dos indivíduos deve fazer 

parte dos obje�vos que pretende 

comprometer-se com a solidificação da 

democracia, permi�ndo, dessa forma, que a 

sociedade exerça o direito à informação. 

Democra�zar a gestão da educação requer 

fundamentalmente que a sociedade possa 

par�cipar do processo de formulação, da 

avaliação da polí�ca de educação e da 

fiscalização da execução desta através de 

mecanismos ins�tucionais. 

Isso porque a presença da sociedade 

materializa-se através da incorporação de 

categorias e grupos sociais envolvidos direta ou 

indiretamente no processo educa�vo e que, 

normalmente, estão excluídos das decisões 

(pais, alunos, funcionários, professores). Isso 

significa �rar dos governantes e dos técnicos 

na área o monopólio de determinar os rumos 

da educação. A criação de mecanismos 

ins�tucionais deve privilegiar organismos 
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permanentes que possam sobreviver às 

mudanças de direção nos governos.  

As mudanças de governo acabam quase 

sempre por não dar con�nuidade as polí�cas 

educacionais implementadas pelo governo 

anterior, as disputas par�dárias no Brasil 

sempre prejudicaram a con�nuidade de ações 

voltadas para áreas essenciais para o 

crescimento do país, com a educação não é 

diferente. Sendo assim, ao garan�r-se que 

representantes da sociedade par�cipem das 

decisões sobre quais polí�cas devem ser 

adotadas para a melhoria da qualidade da 

educação estaria se assegurando a 

con�nuidade destas. 

A educação deve ser uma polí�ca de 

muita visibilidade visto que a�nge diretamente 

grande parte das famílias. Nesse sen�do, a 

par�cipação deve ser uma possibilidade 

acessível a todos e não somente a alguns. Na 

sociedade brasileira, a cultura de par�cipação 

ainda é percebida de forma limitada, resultado 

do autoritarismo que perpassa a história desde 

a colonização do Brasil. Esta também pode se 

iden�ficada como a cultura da acomodação, na 

qual os sujeitos sociais cultuam o medo de 

atrair para si o compromisso, preferindo 

acreditar que cabe ao Estado total 

responsabilidade de prover todas as suas 

necessidades. A democra�zação da gestão da 

educação atua sempre como um reforço da 

cidadania, cons�tuindo-se em fator de 

democratização da gestão como um todo.  

Nesse sen�do, é preciso se considerar 

que modificar hábitos culturais de uma 

sociedade que costuma deixar que outros 

decidam por si é um processo lento, mas que é 

essencial. A escola é uma das ferramentas que 

pode contribuir muito para que as novas 

gerações tenham conhecimento da 

importância de se exercer o papel de cidadão 

a�vo na sociedade. A descrença induz o 

indivíduo a conceber nega�vamente o poder 

do cole�vo, assim não reconhecendo que a 

par�cipação  “possibilita a comunidade o 

aprofundamento de seu grau de organização e 

melhor compreensão do Estado, influindo de 

maneira mais efe�va em seu funcionamento” 

(GADOTTI; ROMÃO, 2000, p.16, apud, LUCAS, 

2000). É fato que uma sociedade organizada e 

par�cipa�va tem papel preponderante no 

progresso do país sob todos os aspectos, haja 

vista que quando a população tem o mesmo 

desejo, mas não se organiza tem-se apenas 

ações individuais e fragmentadas, o que torna 

seu poder de interferência nas decisões do 

governo quase nulo.  

Portanto, a obtenção de resultados 

depende da também da vontade polí�ca de 

ampliar os espaços de par�cipação da 

sociedade na gestão. Contudo, depende 

também da adoção de medidas visando 

mobilização de ações cole�vas para exigir 

competência do Estado. Um governo que não 

se preocupar com estes pontos dificilmente 

conseguirá implantar um sistema onde 
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verdadeiramente solidificará a educação 

inclusiva e as diversidades. 

 

DESAFIOS PARA OS PROFESSORES E NOVOS 

PARADIGMAS 

 

Par�ndo do princípio que a unidade de 

ensino é a mediadora do conhecimento e tem 

a obrigação de ar�cular meios que crie um 

ambiente acolhedor para o educador e 

educando, com um olhar mais humano e 

crí�co. As inserções de valores e de 

comprome�mento com mudanças posi�vas e 

conscien�zação são de suma importância para 

o desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem.  

“Muitos dos nossos professores do Ensino 

Fundamental alegam que não se sentem 

“preparados” e mo�vados para a docência de 

grupos tão diversificados”. (Carvalho, 2003, p. 

113). 

E acrescenta ainda:   

 

“Os sujeitos que estão na inclusão 

marginal não são, necessariamente, 

rejeitados fisicamente. Podem, até, 

estar no mesmo espaço geográfico 

sem serem reconhecidos e 

valorizados. É neste terreno que se 

insere a inclusão marginal que 

também é instável e precário, pouco 

visível e, por isso perversa, porque se 

insere no universo simbólico” 

(Carvalho, 2004, p. 05). 

 

  

O autor ainda reforça 2004, p. 06 que:  

 

“ Todos na escola” e inclusão já 
para todos”: 
(...) uma pergunta se impõe: com 
que condições de ensino e 
aprendizagem? 
(...) No âmbito da deficiência (ou 
das necessidades educa�vas 
especiais para estar na corrente do 
las�mável poli�camente correto) a 
resposta vem de quem vive no 
co�diano escolar, através de 
centenas de depoimentos de 
professores: segregação mascarada 
(fundo de classe/fileira lateral à 
esquerda/ não inves�mento/ 
silenciamento/ 
abandono...Abandono do aluno e 
do professor. Falta de 
responsabilidade. 

 

Quando falamos de uma educação que é 

pautada na busca incansável pelo saber é 

comum encontramos professores resistentes, 

encontramos educadores que tem medo do 

novo, ou em alguns casos já estão em final de 

carreira, desmo�vados; e por vezes são 

omissos a uma educação de qualidade, 

comprome�da com o saber sistema�zado.  

Porém existem as controvérsias...  

 

“Ninguém de bom senso, se opõe à 
ideia de que nossas escolas 
precisam se modificar 
universalizando sua oferta e, 
principalmente, para oferecerem 
respostas educa�vas de melhor 
qualidade e consentâneas com 
exigências de um mundo 
globalizado. Mas é injusto e 
perverso localizar as necessárias 
transformações só e apenas nas 
a�tudes dos professores e em sua 
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prá�ca pedagógica.” Carvalho 
(2004, p. 07) 

 
 

Libâneo e Pimenta (1999, p. 41) apontam 

duas dimensões da iden�dade profissional de 

professor: 

 

O desenvolvimento profissional 
envolve formação inicial e con�nua 
ar�culadas a um processo de 
valorização iden�tária e 
profissional dos professores. 
Iden�dade que é epistemológica, 
ou seja, que reconhece a docência 
como um campo de conhecimentos 
específicos configurados em quatro 
grandes conjuntos, a saber: 1) 
conteúdos das diversas áreas do 
saber e do ensino, ou seja, das 
ciências humanas e naturais, da 
cultura e das artes; 2) conteúdos 
didá�co-pedagógicos, diretamente 
relacionados ao campo da prá�ca 
profissional; 3) conteúdos 
relacionados a saberes pedagógicos 
mais amplos do campo teórico da 
prá�ca educacional; 4) conteúdos 
ligados à explicitação do sen�do da 
existência humana (individual 
sensibilidade pessoal e social). E 
iden�dade que é profissional. Ou 
seja, a docência cons�tui um 
campo específico de intervenção 
profissional na prá�ca social - não é 
qualquer um que pode ser 
professor.  

 

Todo educador deveria ter consciência 

que existe uma enorme diferença entre SER 

PROFESSOR e ESTAR PROFESSOR. 

 

COMO FAZER UMA INTERVENÇÃO 

PEDAGóGICA EM CASO DE TDAH?  

 

É Sabido que fazer estas observações 

(iden�ficação de alunos com TDAH) em uma 

escola onde cada sala de aula comporta mais 

de 30 em alguns casos mais de 40 alunos, é 

muito desafiador. Porém quando o trabalho do 

professor esta pautado em um 

comprome�mento com a educação, com o 

saber, e com amor, e se es�ver voltada para o 

processo permanente de humanização entre as 

pessoas, em que ninguém é excluído ou posto 

à margem da vida, assim é possível trabalhar e 

iden�ficar estas situações. É preciso que toda a 

equipe pedagógica trabalhe em harmonia. No 

caso de suspeita de casos, deve-se 

inicialmente, fazer um diagnós�co não só 

iden�ficando os níveis de retardo, mais os 

considerados leves e moderados (os que 

oscilam). Feito isso é necessário que a equipe 

se preocupe com a qualidade da educação e do 

apoio educacional, assim será possível fazer 

elaboração de um plano de ensino que se 

adeque as especificidades dos alunos. Feito 

isso é fundamental ao aprendizado o uso de 

recursos para a es�mulação das habilidades do 

desenvolvimento, como o uso de jogos 

educa�vos; brinquedos; computador (com 

profissional qualificado acompanhando). 

É fundamental que a ins�tuição de 

ensino trabalhe com intervenções e projetos 

sobre as diferenças e a valorização destas 

crianças para que elas não sintam excluídas e 

tenham medo de rejeição. E a discriminação 
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entre eles, ou até mesmo de alguns 

funcionários da escola reflete de forma 

nega�va prejudicando assim ao interesse na 

aprendizagem. 

Nesse sen�do e vendo a educação como 

meio de transformar, enriquecer, com as 

experiências de vida e com muito amor e 

sensibilização, é possível que todos da 

educação contribuam para a formação da 

personalidade do aluno, independente do 

tempo que se leve para aprender, o importante 

é cada um fazer a diferença. Sendo assim será 

muito mais fácil construir uma educação para 

todos.  

Vale ressaltar que para o aluno ser 

considerado especial, e ser inserido nos 

programas que o ajudará nas diferentes formas 

de educar, é preciso que ele tenha laudos 

médicos. Isso facilitará o trabalho pedagógico, 

e a parceira com a família também é 

fundamental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante desta evolução da educação 

especial no Brasil, considerando os entraves e 

barreiras que retardam a possibilidade que 

preconiza a efe�vação de uma verdadeira 

inclusão escolar, a UNIS procura contextualizá -

la adequando-se para atender a atual Lei de 

Diretrizes e bases para a Educação Nacional Lei 

nº 9394, de 20/12/1996, que trata, 

especificamente, no capítulo V, da Educação 

Especial, que define como modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Assim, ela 

perpassa transversalmente todos os níveis de 

ensino, até ao ensino superior. Está 

modalidade de educação é considerada como 

um conjunto de recursos educacionais e de 

estratégicas de apoio que estejam á disposição 

de todos os alunos, oferecendo diferentes 

alterna�vas de atendimento. 

A leitura atual mostra que é possível que 

se tenha a plena inclusão das pessoas no 

contexto educacional em qualquer nível, desde 

que se tenha como prerroga�va essencial a 

busca constante da qualificação profissional, 

pessoal afe�va, intelectual e social de todos os 

envolvidos nesse processo, ou seja, pais, 

professores escolas, comunidade, poder 

público, sociedade civil organizada, dentre 

outros movimentos e ins�tuições sociais. 

 “O obje�vo da inclusão nas unidades de 

ensino é criar um mundo em que todas as 

pessoas se reconheçam e se apoiem 

mutuamente [...] sem apagar as diferenças 

onde todos os alunos pertençam a uma 

comunidade educacional que valide e valorize 

sua individualidade” (STAINBACK, 1999, p. 31). 

Sendo escola uma ins�tuição formadora 

de cidadãos espera-se dela orientação 

específica para a construção de valores como a 

hones�dade e firmeza de posição. Valores 

morais devem ser definidos com clareza pela 
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ins�tuição, ao lado da abertura para alteração 

de paradigmas em busca de novas “verdades”. 

Os pais poderão ser parceiros ao acompanhar 

os valores morais que a escola concebe no 

processo de ensino aprendizagem como a 

igualdade, solidariedade, liberdade; o respeito 

de valores fundamentais. 

 Assim, para o desenvolvimento 

emocional sa�sfatório é preciso que o 

ambiente seja propício e isso somente é 

alcançado quando a ins�tuição se é sólida e 

bem cuidada, contando com professores 

capacitados em empenhados em sua profissão, 

de forma a es�mular as potencialidades de 

cada aluno.  

Para que o êxito na formação do cidadão 

seja alcançado é de fundamental importância 

que escolas e famílias operem na mesma 

direção, sempre com intenção de formarem 

adultos maduros, moralmente bem formados e 

felizes. 

 Considerando de extrema importância a 

inclusão do ser humano no processo educa�vo, 

temos consciência de que o educador deve dar 

suporte para novas aprendizagens de 

conteúdos sistema�zados.  

A educação vem como um processo 

prazeroso para o desenvolvimento do ser 

humano, garan�ndo a par�cipação e a 

integração de educadores e educandos na 

construção do conhecimento. Reconhecer, 

considerar o gosto e o respeito pelas 

diferenças dos alunos no processo educa�vo, é 

dar significado ao melhor da vida, que é a 

educação. 

É na relação dialé�ca entre o patrimônio 

da humanidade e o patrimônio dos alunos que 

o professor deve buscar os caminhos para 

tema�zar o ensino da inclusão na escola.  

Pergunta-se como se ensina; pergunta-se 

como se aprende. Discute-se sobre o que, 

quando e como ensinar. E a cada novo método, 

a cada nova perspec�va teórica, vemo-nos 

diante de um cenário às vezes triste onde 

presenciamos educadores que estão 

desmo�vados, insa�sfeitos em sua vocação de 

mediadores ou norteadores e alunos 

esvaziados da fome de saber.   

A percepção do sujeito e do cole�vo 

social sobre a força do cole�vo induz à 

mo�vação de luta por transformações sociais. 

Pais, educadores, família e escola, bem como 

setores da sociedade preocupados com a 

questão da educação, necessitam de es�mulo 

para se organizarem em trabalhos cole�vos 

promotores dessa evolução.   
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PERFIL DOS CLIENTES COM DIAGNóSTICO DE HANSENÍASE:  
BAIXA COBERTURA DA AVALIAÇÃO DE CASOS NOVOS  

 

PROFILE OF CLIENTS WITH LEPROSY DIAGNOSIS: 
 LOW COVERAGE EVALUATION OF NEW CASES  

 

Gabriela Cassandri Falque�o  1  

Maria Tereza Coimbra de Carvalho 2  

 

RESUMO 

Estudo quan�ta�vo, realizado de maio/2010 a setembro/2010, envolvendo 50 casos novos 
hansenianos, obje�vando analisar o perfil sócio-demográfico e iden�ficar as caracterís�cas clínicas 
e epidemiológicas da hanseníase. Desenvolvido na Unidade de Saúde da Glória, Vila Velha – ES. 
Observou-se predomínio de 60% de clientes do sexo masculino, 24% com idade entre 46 a 55 
anos, 80% com data do diagnós�co e início do tratamento no mesmo dia, 76% de 
encaminhamento, 28% dimorfa, 56% classificados como mul�bacilar, 58% apresentando < 5 
manchas ao diagnós�co, 26% com tempo de aparecimento das manchas entre 6 a 12 meses, 72% 
foram avaliados grau 0 de incapacidade, 12% estavam em atraso com a unidade para buscar 
cartela, 66% baciloscopia nega�va, 86% não apresentaram quadro reacional, 58% tem todos os 
contatos registrados, examinados. Percebe-se que a incidência da doença con�nua alta e uma 
proposta para isso seria maior cobertura dos contatos e divulgação de informação sobre a doença.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, detecção precoce, prevalência. 

 

ABSTRACT 

Quan�ta�ve study, conducted from September 2010 to May/2010, involving 50 new leprosy 
cases, aiming to analyze the socio-demographic profile and iden�fy clinical and epidemiological 
features of leprosy. Developed at the Health Unit Gloria, Vila Velha - ES. There was a 
predominance of 60% of male clients, 24% aged between 46 to 55 years, 80% with date of 
diagnosis and early treatment on the same day, 76% referrals, 28% borderline, 56% classified as 
mul�bacillary, 58% had <5 spots at diagnosis, 26% �me of appearance of the spots between 6 and 
12 months, 72% were rated grade 0 disability, 12% were in arrears with the drive to get the card, 
66% smear-nega�ve , 86% showed no reac�on frame, 58% have registered all c ontacts examined. 
It is observed that the incidence of the disease remains high and a proposal for this would be more 
coverage of contacts and dissemina�on of informa�on about the disease  
 
KEYWORD: Nursing, early detec�on, prevalence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é doença infecciosa crônica 

causada pelo Mycobacterium leprae. A 

predileção pela pele e nervos periféricos 

confere caracterís�cas peculiares a esta 

molés�a, tornando o seu diagnós�co simples 

na maioria dos casos. Em contrapar�da, o dano 

neurológico responsabiliza-se pelas seqüelas 

que podem surgir (ARAÚJO, 2002). 

Ela é considerada um problema de saúde 

pública em alguns países em desenvolvimento, 

onde mais de 1 bilhão de pessoas vivem em 

áreas consideradas endêmicas. A meta 

atualizada da OPAS/OMS para a eliminação da 

hanseníase é reduzir a prevalência da doença 

para menos de 1,0 caso/10.000 habitantes até 

o ano 2010 (World Health Organiza�on, 2005 

apud Lana et. al., 2007). 

O Brasil aparece nas esta�s�cas da 

Organização Mundial de Saúde do início do ano 

2006 como o 2º país em número absoluto de 

casos, apresentando uma taxa de prevalência 

de 1,5 casos/10.000 habitantes, ficando atrás 

apenas da Índia. Durante o ano de 2005, o 

Brasil apresentou uma taxa de detecção de 

2.06 casos/10.000 habitantes, ocupando o 3º 

lugar de casos novos detectados (World Health 

Organiza�on, 2005 apud Lana et. al., 2007). 

O coeficiente de detecção de casos novos 

é função da incidência real de casos e da 

agilidade diagnós�ca dos serviços de saúde. Em 

2007, no Brasil, o coeficiente de detecção de 

casos novos alcançou o valor de 21,08/100.000 

habitantes e o coeficiente de prevalência, 

21,94/100.000 habitantes (BRASIL, 2008). 

As regiões norte e centro-oeste ainda são 

consideradas hiperendêmicas e as regiões sul e 

sudeste apresentam prevalência com 

parâmetro baixo e detecção de casos novos 

com parâmetro médio. O estado do Espírito 

Santo ocupa o 10º lugar de acordo com o 

coeficiente de detecção de casos novos 

apresentando 35,14/100.000 habitantes 

(BRASIL, 2008).  

Outro aspecto que preocupa é a 

prevalência oculta, definida como os casos 

novos esperados que não estão sendo 

diagnos�cados ou o são tardiamente (ARAÚJO, 

2002).  

 

TRANSMISSÃO 

 

Admite-se que as vias aéreas superiores 

cons�tuem a principal porta de entrada e via 

de eliminação do bacilo. A pele erodida, 

eventualmente, pode ser porta de entrada da 

infecção. As secreções orgânicas como leite, 

esperma, suor, e secreção vaginal, podem 

eliminar bacilos, mas não possuem importância 

na disseminação da infecção (ARAÚJO, 2002).  

 

DIAGNóSTICO  

 

O Ministério da Saúde define como caso 

de hanseníase para tratamento, quando um ou 

ABSOULUTE REVIEW94



 
 

mais dos seguintes achados encontram-se 

presentes: lesão de pele com alteração de 

sensibilidade, espessamento de tronco nervoso 

ou baciloscopia (BAAR) posi�va na pele. Para o 

diagnós�co observam-se as caracterís�cas 

clínicas, faz-se os testes de sensibilidade, 

palpação de nervos e sua avaliação funcional 

com obje�vo pesquisar possíveis alterações 

neurológicas provocadas pela doença, 

avaliação da função motora de grupos 

musculares específicos que deve ser feita 

principalmente nos pacientes em tratamento, 

com a finalidade de detecção precoce de 

incapacidades (ARAÚJO, 2002). 

A baciloscopia (BAAR – Bacilo álcool-

ácido resistente) é o exame complementar 

mais ú�l no diagnós�co; é de fácil execução e 

baixo custo. Colhe-se o material a ser 

examinado (raspado de tecido dérmico) nos 

lóbulos das orelhas direita e esquerda, 

cotovelos direito e esquerdo e em lesão 

suspeita. A baciloscopia mostra-se nega�va 

(IB=0) nas formas tuberculóide e 

indeterminada, fortemente posi�va na forma 

virchowiana e revela resultado variável na 

forma dimorfa (ARAÚJO, 2002). 

 

CLASSIFICAÇÃO E FORMAS CLÍNICAS 

 

As classificações mais usadas no Brasil 

são as de Madri (Congresso Internacional, 

1953), consideram-se virchowiano e 

tuberculóide (estáveis), e indeterminado e 

dimorfo (instáveis). 

 

HANSENÍASE INDETERMINADA (HI) 

 

As lesões da HI surgem após um período 

de incubação que varia, em média, de dois a 

cinco anos. Caracteriza-se pelo aparecimento 

de manchas hipocrômicas, com alteração de 

sensibilidade, ou simplesmente por áreas de 

hipoestesia na pele. As lesões são em pequeno 

número e podem se localizar em qualquer área 

da pele. Freqüentemente, apenas a 

sensibilidade térmica encontra-se alterada. 

Não há comprome�mento de troncos nervosos 

nesta forma clínica, apenas ramúsculos 

nervosos cutâneos. A pesquisa de BAAR revela-

se nega�va. A HI é considerada a primeira 

manifestação clínica da hanseníase e, após 

período de tempo que varia de poucos meses 

até anos, ocorre evolução para cura ou para 

outra forma clínica (ARAÚJO, 2002).  

 

HANSENÍASE TUBERCULó IDE (HT) 

 

Nesta forma clínica, encontram-se lesões 

bem delimitadas, em número reduzido, 

anestésicas e de distribuição assimétrica. 

Descrevem-se lesões em placas ou anulares 

com bordas papulosas, e áreas da pele 

eritematosas ou hipocrômicas. Seu 

crescimento centrífugo lento leva à atrofia no 

interior da lesão, que pode, ainda, assumir 
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aspecto tricofitóide, com descamação das 

bordas. Observam-se, ainda, as variedades 

infan�s e a forma neural pura. A primeira 

manifesta-se em crianças conviventes com 

portadores de formas bacilíferas e localiza-se 

principalmente na face. Pode se manifestar 

como nódulos, placas, lesões tricofitóides ou 

sarcoídicas. Na forma neural pura, não se 

encontram lesões cutâneas. Há espessamento 

do tronco nervoso e dano neural precoce e 

grave, em especial, quando a�nge nervos 

sensi�vo-motores. A baciloscopia resulta 

nega�va. A HT,  juntamente com a HI 

cons�tuem as formas paucibacilares da 

hanseníase. Apesar da possibilidade de cura 

espontânea na HT, a orientação é de que os 

casos sejam tratados para reduzir o tempo de 

evolução da doença e o risco de dano neural 

(ARAÚJO, 2002). 

 

HANSENÍASE VIRCHOWIANA (HV) 

 

Trata-se de forma mul�bacilar, 

manifesta-se naqueles indivíduos que 

apresentam imunidade celular deprimida para 

o M. leprae. Admite-se que a HV possa evoluir 

a par�r da forma indeterminada ou se 

apresentar como tal desde o início. Sua 

evolução crônica caracteriza-se pela infiltração 

progressiva e difusa da pele, mucosas das vias 

aéreas superiores, olhos, tes�culos, nervos, 

podendo afetar, ainda, os linfonodos,  o �gado 

e o baço. Na pele, descrevem-se pápulas, 

nódulos e máculas. A infiltração é difusa e mais 

acentuada na face e nos membros. A pele 

torna-se luzidia, xeró�ca, com aspecto 

apergaminhado e tonalidade semelhante ao 

cobre. Há rarefação dos pelos nos membros, 

cílios e supercílios. A queda de pêlos nesse 

local chama-se madarose. A infiltração da face, 

incluindo os pavilhões auriculares, com 

madarose e manutenção da cabeleira, forma o 

quadro conhecido como fácies leonina. O 

comprome�mento nervoso ocorre nos 

ramúsculos da pele, na inervação vascular e 

nos troncos nervosos. São sinais precoces de 

HV, a obstrução nasal, rinorréia 

serossangüinolenta e edema de membros 

inferiores. A HV apresenta baciloscopia 

fortemente posi�va e representa nos casos 

virgens de tratamento, importante foco 

infeccioso ou reservatório da doença (ARAÚJO, 

2002). 

 

HANSENÍASE DIMORFA (HD) 

 

Este grupo é caracterizado por sua 

instabilidade imunológica, o que faz com que 

haja grande variação em suas manifestações 

clínicas, seja na pele, nos nervos, ou no 

comprome�mento sistêmico. As lesões da pele 

revelam-se numerosas e a sua morfologia 

mescla aspectos de HV e HT,  podendo haver 

predominância ora de um, ora de outro �po. 

Compreendem placas eritematosas, manchas 

hipocrômicas com bordas ferruginosas, 
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manchas eritematosas ou acastanhadas, com 

limite interno ní�do e limites externos 

imprecisos, placas eritemato-ferruginosas ou 

violáceas, com bordas internas ní�das e limites 

externos difusos (lesões foveolares). Quando 

numerosas, são chamadas lesões em renda ou 

queijo suíço. A infiltração assimétrica da face, 

dos pavilhões auriculares, e a presença de 

lesões no pescoço e nuca são elementos 

suges�vos desta forma clínica. As lesões 

neurais são precoces, assimétricas e, com 

freqüência, levam a incapacidades �sicas. A 

pesquisa de BAAR pode ser nega�va ou 

positiva com índice bacilar variável (ARAÚJO, 

2002). 

 

REAÇÃO 

 

Os surtos reacionais representam 

episódios inflamatórios que se intercalam no 

curso crônico da hanseníase. Devem ser 

prontamente diagnos�cados e tratados. Os 

�pos de reação mais importantes são a reação 

reversa ou reação do �po 1 e a reação do �po 

2 ou eritema nodoso da hanseníase. Os 

quadros reacionais, às vezes, antecedem o 

diagnós�co da hanseníase, surgem durante o 

tratamento ou após a alta (ARAÚJO, 2002). 

É considerada reação mediada pela 

imunidade celular e representa melhora (up-

grading) ou piora (downgrading). Clinicamente 

são indis�nguíveis e se caracterizam por 

exacerbação das lesões préexistentes,  que se 

tornam edemaciadas, eritematosas, brilhantes, 

podendo chegar à ulceração. Os sintomas 

sistêmicos variam. Surgem lesões novas à 

distância e as neurites mostram-se freqüentes, 

podendo ser a única manifestação clínica. As 

neurites podem ser silenciosas, ou seja, o dano 

funcional do nervo se instala sem quadro 

clínico de dor e espessamento do nervo. Os 

nervos mais comprome�dos são os ulnares e 

medianos nos membros superiores, fibular 

comum e �bial posterior nos membros 

inferiores e facial e grande auricular no 

segmento cefálico (ARAÚJO, 2002).  

Observa-se a reação do �po 2 ou ENH nas 

formas virchowianas e dimorfas, em geral, 

após seis meses de tratamento. Trata-se de 

síndrome desencadeada por imunocomplexos, 

mas a imunidade celular possui importância em 

etapas iniciais do processo (ARAÚJO, 2002). 

Na pele, a lesão �pica é o eritema nodoso 

(ENH) que se caracteriza por lesões 

eritematosas, dolorosas, de tamanhos variados 

incluindo pápulas e nódulos localizados em 

qualquer região da pele. Ainda na pele, 

descreveu-se o eritema nodoso necro�zante e 

o eritema polimorfo. Em alguns casos, o 

quadro reacional evolui com neurite, orquite, 

epididimite, irite, iridociclite, artrite, mão e pé 

reacionais, linfadenite, proteinúria e dano 

hepá�co. Edema de membros inferiores, pré-

�bialgia e febre acompanham esta reação. Às 

vezes, a febre alta e prolongada domina o 

quadro clínico (ARAÚJO, 2002). 
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TRATAMENTO 

 

O tratamento da hanseníase 

compreende: quimioterapia específica, 

supressão dos surtos reacionais, prevenção de 

incapacidades �sicas, reabilitação �sica e 

psicossocial. Este conjunto de medidas deve 

ser desenvolvido em serviços de saúde da rede 

pública ou par�cular, mediante no�ficação de  

casos à autoridade sanitária competente. 

Na indicação do esquema terapêu�co 

deve-se levar em conta toda a história clínica 

do paciente, com especial atenção para 

alergias a medicamentos, interação de drogas, 

e doenças associadas. A definição do esquema 

depende da classificação final do caso. Em 

crianças as doses sofrem ajustes. 

No Brasil adota-se a classificação de 

Madri e o Ministério da Saúde sugere 

classificação operacional com os seguintes 

critérios: paucibacilares (PB) – casos com até 

cinco lesões de pele e ou apenas um tronco 

nervoso comprome�do e mul�bacilares (MB) – 

casos com mais de cinco lesões de pele e ou 

mais de um tronco nervoso acome�do. A 

baciloscopia posi�va classifica o caso como 

mul�bacilar, independentemente do número 

de lesões (ARAÚJO, 2002). 

As drogas usadas nos esquemas 

padronizados pela OMS e MS são a rifampicina 

(única bactericida dos esquemas padrão), 

dapsona e clofazimina. Os esquemas 

poliquimioterápicos têm como princípio a 

associação de drogas. O fornecimento da 

medicação é gratuito em todo o país. 

 

ESQUEMA PAUCIBACILAR  (PB) 

 

Neste caso é u�lizada uma combinação 

da rifampicina e dapsona, acondicionados 

numa cartela, no seguinte esquema: 

· Rifampicina: uma dose mensal de 600 

mg (2 cápsulas de 300 mg) com 

administração supervisionada, 

· Dapsona: uma dose mensal de 100mg 

supervisionada e uma dose diária 

autoadministrada; 

 Duração do tratamento: 6 doses mensais 

supervisionadas de rifampicina. Critério de alta: 

6 doses supervisionadas em até 9 meses 

(BRASIL, 2002). 

 

ESQUEMA MULTIBACILAR (MB) 

 

É u�lizada uma combinação da 

rifampicina, dapsona e de clofazimina, 

acondicionados numa cartela, no seguinte 

esquema: 

· Rifampicina: uma dose mensal de 600 

mg (2 cápsulas de 300 mg) com 

administração supervisionada; 

· Clofazimina: uma dose mensal de 300 

mg (3 cápsulas de 100 mg) com 

administração supervisionada e uma 

dose diária de 50mg auto-administrada;  
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· Dapsona: uma dose mensal de 100mg 

supervisionada e uma dose diária 

autoadministrada; 

Duração do tratamento: 12 doses 

mensais supervisionadas de rifampicina. 

Critério de alta: 12 doses supervisionadas em 

até 18 meses (BRASIL, 2002). 

 

PROFILAXIA 

 

Pelas normas atuais do MS a prevenção 

consiste no diagnós�co precoce de casos e na 

u�lização do BCG. Para tal recomenda-se o 

exame dermato-neurológico de todos os 

contatos intra-domiciliares do caso 

diagnos�cado. Consideram-se os conviventes 

do domicílio nos úl�mos cinco anos. Depois do 

exame clínico o contato será encaminhado 

para a aplicação da BCG por via intradérmica. 

Os contatos sem cicatrizes prévias receberão 

duas doses de BCG, com intervalo de seis 

meses entre elas. Aqueles com uma cicatriz 

irão receber uma dose da BCG (ARAÚJO, 2002). 

O coeficiente de detecção de casos novos 

é indicador operacional que envolve à agilidade 

dos serviços em diagnos�car e tratar os casos e 

a incidência real, e para verificação da 

incidência real é necessário conhecer a 

prevalência oculta. No entanto, não há 

consenso sobre a forma adequada de 

acompanhar esta prevalência oculta no país, 

tanto no que diz respeito ao procedimento 

metodológico de cálculo a ser u�lizado quanto 

no que concerne a sua operacionalização 

enquanto procedimento organizacional pelos 

serviços de saúde. 

Por tais fatores apresentados, torna-se 

de extrema relevância um estudo sobre o perfil 

desses pacientes classificados como casos 

novos, para que, a par�r dos dados ob�dos, 

discussões possam ser iniciadas com a 

finalidade de inserir medidas alterna�vas no 

Programa de Hanseníase, aumentando a 

detecção de casos novos omissos, iniciando o 

tratamento precocemente gerando assim, 

diminuição da disseminação da doença e da 

taxa de incidência no nosso município/estado. 

Por todas estas razões, a descrição e 

interpretação dos dados epidemiológicos são 

importantes para medidas preven�vas, 

controle e planejamento de ação de saúde 

pública. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Diagnos�car os fatores que contribuem 

para a baixa cobertura de contatos de casos 

novos em hanseníase. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar o perfil sócio-demográfico dos 

clientes portadores de hanseníase. 

Iden�ficar as caracterís�cas clínicas e 

epidemiológicas da hanseníase. 
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METODOLOGIA – TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo quan�ta�vo, que 

no entendimento de Oliveira (2002) significa 

quan�ficar dados na forma de coleta de 

informação, com o emprego de recursos e 

técnicas esta�s�cas. 

Silva (2001) considera que tudo pode ser 

quan�ficável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Requer o uso de 

recursos e de técnicas esta�s�cas 

(percentagem, média, moda, mediana, desvio-

padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc.). 

 

LOCAL DO ESTUDO 

 

A coleta de dados foi realizada em 

prontuários de pacientes portadores de 

hanseníase na Unidade Básica de Saúde da 

Glória, Vila Velha, Espírito Santo. 

A Unidade Básica de Saúde da Glória, é 

uma das 18 Unidades de Saúde do município 

de Vila Velha/ES, tem como área de 

abrangência os bairros: Glória, Cristóvão 

Colombo, Santa Inês, Ilha dos Aires, Soteco, 

Divino Espírito Santo, Praia da Costa, Prainha, 

Jaburuna e Centro de Vila Velha. Atende toda 

população de Segunda a Sexta-feira, das 07:00 

às 17:00 horas. Está situada na Rod. Carlos 

Lindemberg, n. º 1017, Bairro Glória – Vila 

Velha/ES. Entre outros serviços oferecidos 

inclui-se o programa de Hanseníase, que conta 

com uma equipe formada por 2 enfermeiras, 1 

técnica de enfermagem, 1 fisioterapeuta e 2 

médicas dermatologistas. 

 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Fizeram parte do estudo 50 portadores 

da hanseníase. Como critério de inclusão estes 

precisam ter sido diagnos�cados entre os 

meses de janeiro a julho de 2010 na Unidade 

de Saúde da Glória e o critério de exclusão 

u�lizado foi: pacientes transferidos de outras 

Unidades de Saúde e/ou outros municípios 

(mesma UF) com diagnós�co em 2009 ou anos 

anteriores, recidivos ou encaminhamentos 

diagnos�cados em 2009. 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Foi u�lizado como técnica de coleta de 

dados um formulário, com 22 campos 

preenchidos pelo pesquisador bolsista da 

iniciação. As perguntas estão relacionadas aos 

dados de iden�ficação como: nome, idade, 

sexo, nome da mãe, dados de controle interno 

da Unidade de Saúde da Glória e demais dados 

relacionados à forma clínica da doença, 

disponíveis no prontuário individual (APÊNDICE 

I). 

Para manter o anonimato dos sujeitos, 

u�lizamos como iden�ficação a sigla Cli. e logo 
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em seguida, números  de ordem aleatória (de 1 

a 50). 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados foi feita de acordo 

com a metodologia defendida por Bardin 

citado por Brevidelli (2006) onde os dados 

foram apresentados em gráficos, no modelo de 

colunas, contendo freqüência absoluta (n) e 

rela�va (%). Dessa forma os dados foram 

transcritos e subme�dos à leitura flutuante, 

privilegiando o sen�do global dos resultados. 

Depois de repe�das leituras das respostas, 

foram estabelecidas categorias gerais de 

acordo com as questões do formulário. 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Esta pesquisa recebeu o Protocolo de 

Aprovação do Comitê de É�ca da Universidade 

Vila Velha – ES, nº 78/2010. 

Esta pesquisa apresenta um risco mínimo 

para os sujeitos da pesquisa, uma vez que foi 

avaliado apenas seu prontuário, sem contato 

pessoal e respeitado o anonimato e sigilo. 

O presente estudo beneficiará os 

profissionais de saúde e a população, pois 

poderá auxiliar os serviços de diagnós�cos e 

tratamento dos casos novos regionais, 

diminuindo assim a incidência dessa doença, 

ainda considerada problema de saúde pública no 

município do Espírito Santo e no Brasil. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os gráficos 1 e 2, a seguir, exp õem 

informações básicas sobre os par�cipantes do 

estudo, distribuindo-os segundo sexo e idade. 

GRÁFICO 1 - Distribuição dos pacientes 

quanto ao sexo.
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GRÁFICO 2 - Distribuição dos pacientes 

quanto à idade em anos.

Até 15 16 a 25 26 a 35

36 a 45 46 a 55 56 a 65 

66 a 75 76 a 85 Não identificad

 

Os gráficos acima demonstram que o 

sexo masculino e a faixa etária que varia, em 

idade, de 46 a 55 anos é a classe mais afetada 

pela doença, resultado encontrado também 

em estudos de outros pesquisadores. E em 

concordância com Conte et. al. (2009), essa 

caracterís�ca deveria ser pauta de discussões 
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gerenciais, haja vista ser esta a fase produ�va, 

que acarreta problemas socioeconômicos para 

o indivíduo, família e sociedade. 

Perante tal fato, Gomes, Nascimento e 

Araújo (2007) associam a pouca procura por 

serviços de saúde por parte de homens a um 

modelo hegemônico de masculinidade e 

indagam uma possível contradição entre os 

dados epidemiológicos (que vêem o homem 

como mais vulnerável do que as mulheres) e o 

senso comum (que vê o homem como mais 

invulnerável), e afirmam que os homens por se 

sen�rem invulneráveis se expõem mais e 

acabam ficando vulneráveis. 

Outro fator relevante é a detecção de 6 % 

(3 dos 50) pacientes com idade inferior a 15 

anos, que de acordo com Lana et. al. (2007), 

indica a precocidade da exposição e a 

persistência da transmissão da doença, 

configurando-se como importante elemento 

para avaliação de sua magnitude, sugerindo 

uma alta endemicidade da doença em uma 

área. 

Os gráficos 3 e 4 estão relacionados às 

a�vidades da Unidade de Saúde e nos permite 

iden�ficar a agilidade e a porta de entrada 

desses pacientes. 
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GRÁFICO 3 -  Pacintes com diagnóstico e 

início do tratamento no mesmo dia.
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GRÁFICO 4 - Modo de detecção de caso 

novo (SINAN).
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Observando o Gráfico 3 percebemos 

efe�vidade nos serviços oferecidos pelo 

Programa de Hanseníase dessa Unidade, onde 

80% dos pacientes são diagnos�cados e iniciam 

o tratamento no mesmo dia, e do total de 20% 

dos pacientes que não iniciaram o tratamento 

no mesmo dia do diagnós�co, apenas 2% 

demoraram mais de 30 dias para tal fato. 

Há também a evidência de passividade dos 

serviços de saúde da região responsável pelas 

ações de prevenção e controle da doença, visto 

que 90% dos casos foram descobertos através 

de encaminhamentos (76%), situação que 

favorece o diagnós�co tardio dos casos, e 

demanda espontânea (18%) insinuando uma 

baixa procura devido ao próprio conhecimento 

sobre a doença.   
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GRÁFICO 5 - Contatos registrados 

e examinados.
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GRÁFICO 6 - Último comparecimento
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Outro fator relevante de se observar nos 

gráficos 4 e 5, é a baixa cobertura de contatos, 

no gráfico 4 percebe-se que apenas 6% dos 

casos foram descobertos através de exames de 

contatos, e o gráfico 5 vem confirmando essa 

baixa cobertura, onde apresenta apenas 58% 

dos casos com todos os contatos registrados 

sendo examinados. 

Entretanto, o gráfico 6 nos retrata a alta 

cobertura e assiduidade dos pacientes em 

tratamento na Unidade de Saúde da Glória, 

onde 88% desses pacientes apresentaram-se a 

Unidade para pagar a cartela de medicação e 

tomar a dose supervisionada. 

A seguir, seguem os gráficos relacionados 

às caracterís�cas clínicas encontradas nos 

portadores de hanseníase do presente estudo. 

GRÁFICO 7 - Distribuição dos pacientes 

quanto à classificação operacional. 

44%

56%

0%

20%

40%

60%

PB

MB

                             

0%

20%

40%

60%

GRÁFICO 8 - Esquema terapêutico instituído 

após diagnóstico.

PQT/PB 6
doses

PQT/ MB 12
mese

 

 

Estudos epidemiológicos realizados em 

outros estados revelam predomínio de 

diagnós�co das formas mul�bacilares (MB) da 

doença, assim como o encontrado em nosso 

estudo com 56% dos casos classificados como 

mul�bacilares e esquema terapêu�co 

ins�tuído de PQT/MB/12 doses. Estes achados 

revelam que o diagnós�co da doença ainda é 

tardio no município, o que nos leva a entender 

que as ações de vigilância epidemiológica são 

pouco consistentes e que há de priorizar o 

envolvimento dos profissionais da saúde. 
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GRÁFICO 9 - Quantidade de manchas 

ao diagnóstico.
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GRÁFICO 10 - Resultado da 

Baciloscopia (BAAR).

Positiva

Negativa

Não realizada

 

 

Observando o gráfico 7, 9 e 10 

percebemos uma discordância com Araújo 

(2002), que afirma serem considerados casos 

paucibacilares (PB), pacientes com até cinco 

lesões de pele e ou apenas um tronco nervoso 

comprome�do, e mul�bacilares (MB) casos 

com mais de cinco lesões de pele e ou mais de 

um tronco nervoso acome�do, sendo que a 

baciloscopia posi�va sempre classifica o caso 

como MB, e no presente estudo houve uma 

predominância de 58% de pacientes 

apresentando até 5 manchas ao diagnós�co, 

sugerindo que os índices de PB deveriam ser 

mais elevados do que os de MB, o que não 

aconteceu (MB 56%), o fato poderia ser 

jus�ficado pelos índices de baciloscopia 

posi�vas, o que também não aconteceu, uma 

vez que a predominância foi de baciloscopias 

nega�vas (66%). 

Essa situação nos leva a indagar a forma 

que o diagnós�co está sendo dado, lembrando 

que o diagnós�co precoce e correto da doença 

juntamente com o reconhecimento imediato 

dos quadros reacionais garante a interrupção 

da cadeia de transmissão e a prevenção das 

incapacidades �sicas.  
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GRÁFICO 11 - Formas clínicas 

diagnosticadas.

Indeterminda

Tuberculóide

Virchowiana
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Quanto à forma clínica, percebe-se que 

não houve predominância significa�va de uma 

forma clínica sobre as demais, apenas uma 

ascendência na forma dimorfa (28%) e 

tuberculóide (26%), contudo somando os casos 

classificados como virchowiana e dimorfa, o 

resultado se torna preocupante (48%), visto 

que, nos casos virgens de tratamento, são 

considerados importante foco infeccioso ou 

reservatório da doença. Vale ressaltar que de 

acordo com Araújo (2002), a forma 

indeterminada pode evoluir para a forma 

virchowiana, podendo elevar os índices de tal 

forma clínica. 
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GRÁFICO 12 - Grau de incapacidade 

avaliado no momento do diagnóstico.
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O grau de incapacidade é avaliando na 

citada Unidade de Saúde no momento da PI de 

admissão e quando o paciente está para alta, 

realizada principalmente por enfermeiros, 

numa consulta previamente marcada. É 

u�lizado um roteiro onde são avaliados olhos, 

nariz, pele, força motora, espessamento 

neural, neurite, dentre outros. Percebe-se que 

16 % dos pacientes não �veram o grau de 

incapacidade avaliado no momento do 

diagnós�co, porém já estavam sendo 

agendados de acordo com a disponibilidade 

dos usuários e profissionais. A prevalência do 

grau 0 de incapacidade nos mostra que o 

diagnós�co tem se dado precocemente e o 

início do tratamento tem inviabilizado as 

incapacidades. 
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Gráfico 13 -  Tempo de 

aparecimento das manchas, em 

meses.

< 6 6 a 12
12 a 24 24 a 36
>36 nenhum registro

 

O gráfico 13 nos mostra uma carência 

relacionada à equipe de saúde do Programa de 

Hansaníase dessa Unidade, já que em 26% dos 

prontuários não foi registrado o tempo de 

aparecimento das manchas, dado de relevância 

significa�va, uma vez que pode indicar a 

cronicidade ou a alto número de portadores do 

bacilo ainda sem tratamento. 

 

Dos registros afixados nos prontuários, 48% 

dos pacientes relataram ter apresentado as 

manchas há um intervalo de tempo inferior a 1 

ano (12 meses) no momento de confirmação 

do diagnós�co, evidenciando que a 

contaminação se deu recentemente e, 

possivelmente os focos de bacilo ainda se 

encontram sem tratamento. 
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GRÁFICO 14 - Tipo de quadro 

reacional.

Nenhum 

Neurite

Eritema Nodoso

Neurite e eritema

      

Os surtos reacionais representam 

episódios inflamatórios que se intercalam no 

curso crônico da hanseníase, devem ser 

prontamente diagnos�cados e tratados 

(ARAÚJO, 2002). O quadro reacional é o 

principal foco numa consulta médica com um 

paciente em tratamento de hanseníase. O 

presente estudo mostrou que 86% dos 
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pacientes não apresentaram quadro reacional, 

10 % apresentaram neurite e fazem uso de 

Prednisona, 2 % apresentou neurite e eritema 

nodoso e faz uso também de Prednisona e 2% 

apresentou eritema nodoso e faz uso da 

Talidomida. 

 

Ainda na década de 1960, um 
médico israelense, tentando 
desesperadamente aliviar a dor de 
alguns pacientes seus que sofriam 
de seqüelas de hanseníase, resolve 
usar como ul�mo recurso, a 
talidomida. Para sua surpresa, em 
poucos dias não só a dor destes 
pacientes diminuiu, mas também 
algumas lesões que chamamos de 
eritema nodoso da hanseníase. 
Estas lesões são causadas por uma 
resposta alterada do sistema imune 
do paciente ao bacilo da 
hanseníase, e que pode ocorrer 
mesmo depois que o paciente já 
está curado. Desta forma, a 
talidomida ainda é u�lizada mesmo 
nos dias de hoje por alguns 
pacientes que tem este �po de 
complicação da hanseníase. Mas 
ela não é mais vendida em 
farmácias e é usada apenas em 
programas do governo (FACINNI, 
2006). 

 

O paciente que faz uso da Talidomida 

precisa assinar um termo de compromisso e é 

totalmente esclarecido sobre os riscos dessa 

medicação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se predomínio de clientes do 

sexo masculino, com idade entre 46 a 55 anos, 

data do diagnós�co e início do tratamento no 

mesmo dia, encaminhamento como método de 

detecção, forma clínica dimorfa, com 

classificação operacional mul�bacilar (MB) e 

esquema terapêu�co PQT/MB/ 12 meses, de 1 

a 5 manchas no momento do diagnós�co, com 

tempo de aparecimento das manchas entre 6 a 

12 meses (nos prontuários onde foi encontrado 

o registro), grau 0 de incapacidade, poucos 

atrasos com a unidade para buscar a cartela, 

baciloscopia nega�va, a maioria não 

apresentaram quadro reacional, e baixa 

cobertura dos contatos, onde pouco mais da 

metade dos pacientes tem todos os contatos 

registrados, examinados. 

Os resultados apontam para a 

manutenção da endemia na região, 

evidenciando uma passividade dos serviços de 

saúde e a necessidade de implementação de 

medidas de prevenção e controle específicas 

para essa população, a fim de diminuir a 

transmissão da doença e os eventuais prejuízos 

que ela pode acarretar à vida do indivíduo, 

principalmente, ao acometê-lo na fase 

economicamente a�va, gerando um 

desequilíbrio socioeconômico na família e 

sociedade. 

As ações de controle da hanseníase 

devem ser intensificadas nas Unidades Básicas 

de Saúde, através da capacitação da equipe de 

saúde, a fim de diagnos�car e tratar 
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precocemente a doença, fazer a vigilância dos 

contatos e orientar a procura pelo serviço. 

Cabe também às unidades de saúde a 

divulgação para a população dos sinais e 

sintomas da doença. Ressalta-se também a 

necessidade do desenvolvimento de ações para 

a vigilância da hanseníase entre indivíduos que 

trabalhem em aglomerados, grandes empresas 

e também escolares, visto que se trata de uma 

parcela da população suscep�vel ao agravo. 

Sugere também a criação de protocolos 

internos de cada Unidade de Saúde e maior 

discussão entre os profissionais de saúde, 

sobre os casos e curso clínico da doença nos 

pacientes, para assim obter uma estabilidade 

de condutas e efe�vação da cura. 
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