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RESUMO 

 

A educação implica reflexão sobre sua importância e disponibilidade iminente para vivermos 

plenamente como pessoas e cidadãos envolvidos na sociedade. A educação inclusiva firma-se 

internacionalmente e na legislação brasileira como caminho para se garantir uma educação de 

qualidade para todos, resguardando a adoção de medidas que apoiam com eficiência a 

educação escolar em ambientes distintos aos dos espaços da escola, mas que podem elevar e 

otimizar o pleno desenvolvimento do aluno e a garantia do direito de continuar os estudos, 

mesmo que este ocorra em sua residência. Este estudo propõe a descrição e análise das 

possibilidades e dos desafios na atuação com estudantes inseridos no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, na cidade de Santos, de acordo com a visão dos professores. Para 

tanto, opta-se pela metodologia qualitativa com a realização de entrevista semiestruturada 

com professoras que trabalham neste contexto e a utilização de um roteiro de questões 

orientadoras que contemplasse aspectos relativos à Educação Inclusiva, as inter-relações exis-

tentes entre as áreas da saúde e da educação, as expectativas e percepções das possibilidades 

de aprendizagem das crianças inseridas neste atendimento. Participaram oito professoras do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar, com experiência superior a um ano no serviço e que 

atuam com crianças e adolescentes com deficiência. As entrevistas foram transcritas na 

íntegra e agrupadas de acordo com núcleos temáticos. A análise dos dados permite a 

compreensão de significados, valores e atitudes que correspondem a processos da realidade. A 

literatura específica, documentos oficiais sobre Educação Inclusiva, Classes Hospitalares e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar nortearam esta pesquisa e possibilitaram o amparo na 

legislação. Os resultados sinalizam ser imprescindível pensar na função e na (re)significação 

do papel do professor e da família neste processo. A pluralidade de saberes e a articulação 

educação e saúde despontam como fundamentais para uma construção coletiva que favoreça a 

atuação docente. Outro aspecto relevante foi a reflexão sobre a formação e a ressignificação 

do fazer docente no ambiente domiciliar, colaborando com a elaboração de propostas de ações 

mais eficazes na atuação com os alunos do Atendimento Pedagógico Domiciliar, assim como, 

na possibilidade de estender essa prática para outras situações no âmbito escolar e a garantia 

da efetiva escolarização fora dos “muros da escola” para outros municípios.  

 

  

 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Ensino em Saúde. Inclusão. Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Educação Inclusiva. 

 

 

 



                                                    

ABSTRACT 

 

 

Education implies reflection on its imminent importance and availability to live fully as 

people and citizens involved in society. Inclusive education is established internationally and 

in Brazilian legislation as a way to guarantee a quality education for all, safeguarding the 

adoption of measures that effectively support school education in environments other than 

school spaces, but which can raise and optimize the full development of the student and the 

guarantee of the right to continue studies, even if this occurs in its residence. This study 

proposes the description and analysis of possibilities and challenges in the work with students 

enrolled in the Pedagogical Homebound in the city of Santos, according to the teachers' view. 

For that, the qualitative methodology was chosen, with accomplishment of a semi-structured 

interview with the teachers who work in this context and the use of a roadmap of guiding 

questions that includes aspects related to Inclusive Education, the existing interrelations 

between the areas of health and education, the expectations and perceptions of the learning 

possibilities of the children included in this service. Eight teachers from the Pedagogical 

Homebound, with more than one year’s experience in this service, who work with children 

and teenagers with disabilities, participated in this study. The interviews were fully 

transcribed and grouped according to thematic centers. The analysis of the data allows the 

understanding of meanings, values and attitudes that correspond to the processes of reality. 

Specific literature, official documents on Inclusive Education, Hospital Classes and 

Pedagogical Homebound guided this research and made possible the protection in the 

legislation. The results indicate that it is essential to think about the functions and 

(re)significance of the role of teacher and family in this process. The plurality of knowledge 

and the articulation between education and health emerge as fundamental for a collective 

construction that favors the teaching performance. Another relevant aspect was the reflection 

on the formation and (re)signification of the teaching profession in the home environment, 

collaborating with the elaboration of proposals of more effective actions in the work with the 

Pedagogical Homebound students, as well as, in the possibility of extending this practice to 

other situations in the school environment and the guarantee of effective schooling outside the 

"school walls" to other municipalities. 

 

 

Key words: Special Education. Health Teaching. Inclusion. Pedagogical Homebound. 

Inclusive Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Quem só vê a diferença, enxerga competência? 

Somos protagonistas e responsáveis na construção de uma sociedade que respeite a 

todos, efetivamente. Conviver com a diferença é, acima de tudo, respeitar o próximo. A falta 

de informações favorece dúvidas e equívocos que, por vezes, nos colocam em situações 

desconfortáveis. Algumas vezes, imobiliza-nos ou nos faz agir de forma inadequada em 

relação às pessoas com deficiência.   

Iniciando esta investigação, apresento algumas considerações sobre minha 

convivência com a diversidade, a percepção dos “saberes” e a trajetória profissional 

objetivando proporcionar a compreensão em relação à escolha do tema desse estudo, bem 

como, o percurso teórico e metodológico adotado. Acredito que as experiências são “vivas” e 

colaboram na transformação do trabalho acadêmico em algo intenso e atravessado pela 

emoção. 

Sou professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, graduada em 

Ciências Biológicas, bacharel em Biologia Marinha, pós-graduada em Neuropsicopedagogia 

Clínica e Institucional; Educação Inclusiva e em Ética, Valores e Cidadania na Escola. 

Atualmente, mestranda em Ensino em Ciências da Saúde pelo Centro de Educação e 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) – Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). 

Conviver com o diferente perpassa minha rotina desde a infância. A princípio com 

um primo e, posteriormente, com os seus dois sobrinhos que possuíam comprometimentos 

variados. O quadro caracterizava-se por deficiência intelectual, hipotonia, comprometimento 

motor e da linguagem, alterações no fenótipo, entre outras características especificas. O 

acesso limitado a estudos genéticos, nos anos 60 e 70, impossibilitou o início das 

investigações e a busca por aconselhamento genético.    

Pelo convívio próximo devido às relações familiares, a busca de estratégias que 

possibilitassem acolher e inserir “os priminhos” nas brincadeiras era constante para as 

crianças do núcleo familiar.   

Ingressar no curso de Biologia ampliou o desejo de estudo e investigação 

culminando na apresentação para a comunidade científica, na forma de Trabalho de 
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Conclusão de Curso, da síndrome, ainda não identificada, que acometia três pessoas da minha 

família. Motivos pessoais impossibilitaram a realização do Mestrado na época. 

Posteriormente pude acompanhar os avanços dos estudos genéticos, no Instituto do Genoma 

na Universidade de São Paulo (USP), para a localização e identificação da alteração, após 

mapeamento genético dos indivíduos da família. 

Em 1990, uma grave meningite acometeu minha filha e ocasionou sequela auditiva 

bilateral, levando à indicação de próteses auditivas. O desafio do “diferente” novamente 

apresentou-se à minha realidade e durante sua infância, alfabetização, vida escolar e 

universitária utilizei estratégias diferenciadas e assertivas para seu pleno desenvolvimento e 

aproveitamento acadêmico. Neste percurso, contei sempre com a orientação decisiva da 

minha irmã, Terapeuta Ocupacional, da sua sócia Fisioterapeuta e das Fonoaudiólogas que 

atendiam minha menina.  

Vivenciar a deficiência, convivendo desde cedo com a diferença, despertou em 

minha filha o interesse pelo curso de Fisioterapia. Colaborar para que a acessibilidade 

acontecesse no ambiente universitário transformou-se em um aprendizado peculiar, além do 

acompanhamento diário com a transcrição das aulas. A vivência e percepção do 

desenvolvimento acadêmico exitoso e seu sucesso profissional na atuação com crianças com 

deficiência, por meio da Equoterapia, muito me engrandecem. 

Informações técnicas de possibilidades e reais dificuldades colaboraram para 

direcionarmos linhas de atuação facilitadoras do processo escolar, num período em que 

poucas iniciativas favoreciam a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas regulares de 

ensino. Este contexto influenciou minhas novas opções de estudo voltadas para a 

especialização em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia Clínica, Institucional, Educação 

Inclusiva e em Ética, Cidadania e Valores na escola. 

Este percurso possibilitou o desenvolvimento de um “olhar” mais atencioso e seguro 

em relação às crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem que recebi enquanto 

docente. E contar com o apoio e orientações intersetoriais constituiu-se um importante 

facilitador do meu trabalho. 

Na trajetória profissional, colaborar com colegas da educação nas suas tensões e 

contradições, partilhando orientações e trocas de saberes era fato constante. Porém, na 

convivência no âmbito escolar, observam-se pessoas que não possuem a oportunidade de 

orientações com equipe multiprofissional e se sentem à margem deste processo, muitas vezes 
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por desconhecimento. Este fato desencadeia desconforto diante da existência, na legislação, 

de proposta de ações intersetoriais entre profissionais da Saúde e Educação, visando à busca 

de intervenções mais efetivas e eficazes. 

Planejar e realizar ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos 

alunos é uma escolha clara no meu percurso profissional. A existência de alunos com 

deficiência no ensino regular precisa ser observada além da presença física ou de organização 

para a acessibilidade do ambiente, já estabelecida na legislação. É fundamental 

possibilitarmos a participação e progresso de todos, sempre norteados por diretrizes da 

Educação Inclusiva.  

A prática docente em escolas particulares e municipais, a observação de outros 

profissionais e, mais recentemente, a atuação profissional junto à Seção de Educação Especial 

(SEDESP) na Secretaria de Educação (SEDUC) de Santos, colaborando no apoio técnico 

pedagógico, nas orientações, nas ações relacionadas aos alunos com deficiência matriculados 

no Ensino Regular e no acompanhamento do Atendimento Pedagógico Domiciliar no 

Município de Santos, provocaram inquietações que predeterminaram esta investigação.  

A SEDESP gerencia o acompanhamento escolar dos alunos com deficiência 

matriculados na rede municipal de ensino, visando condições, oportunidades de 

desenvolvimento e aprendizagem para todos. As colaboradoras da seção realizam 

atendimentos para orientações aos munícipes, familiares, Equipes Gestoras das Unidades 

Municipais de Ensino (UME), professores e entidades subvencionadas. 

Na SEDESP, são acolhidas e gerenciadas as solicitações das escolas para 

encaminhamento dos professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), os 

Intérpretes de Libras e para os projetos Mediadores de Inclusão Escolar e Atendimento 

Pedagógico Domiciliar. Os projetos disponibilizados na SEDESP são ofertados aos 

professores concursados da Prefeitura Municipal de Santos, no turno inverso às respectivas 

jornadas de trabalho, com carga fechada de horas/aula projeto. 

O projeto Mediador de Inclusão Escolar disponibiliza o profissional de apoio aos 

alunos com deficiência matriculados nas UMEs da rede municipal de ensino de Santos. O 

projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar destina-se aos alunos impossibilitados de 

frequentar a escola por comprometimento de saúde, disponibilizando professores que atuam 

nas suas residências. Após a publicação das portarias que regulamentam os projetos no Diário 
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Oficial de Santos, abre-se período inscrição, classificação e atribuição dos docentes 

interessados. 

Desde 2013, ao iniciar meu trabalho como colaboradora no apoio pedagógico na 

SESDESP, em Santos, participo do acompanhamento do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, na recepção das solicitações, atendimento às famílias, visitas iniciais para 

conhecimento e sondagem das condições dos alunos, elaboração de portarias e comunicados 

oficiais para convocação de professores interessados em atuar no projeto, orientações, 

atribuição aos professores, bem como aproximação com a Equipe Gestora, professores 

titulares de sala e professores do AEE das UMEs onde os alunos estejam matriculados. 

A atuação estende-se na apresentação do professor para as famílias, nas visitas 

periódicas para observação e orientações sobre o processo de aprendizagem, nas reuniões de 

formação e acompanhamento dos professores. Acolher, direcionar e orientar dúvidas dos 

professores, tanto no aspecto da elaboração das atividades quanto na necessidade de 

intervenções e orientações para as famílias, buscando as melhores oportunidades e fluência do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar são situações frequentes, assim como acompanhar ações 

como visitas dos alunos na escola, passeios e interações entre alunos do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar para estabelecimento e fortalecimento de laços.       

Nas visitas de orientação para os profissionais da Equipe Gestora das Unidades 

Municipais de Ensino, são esclarecidas as normativas e reforçadas as necessidades de contato 

dos professores que atuam no âmbito domiciliar com profissionais da saúde que acompanham 

os alunos. Enfatiza-se a importância da articulação intersetorial, possibilitando a realização de 

ações que auxiliem os profissionais na construção de práticas inclusivas dentro de um 

contexto social e cultural onde as “marcas” da exclusão ainda se encontram tão presentes.  

Considerando a fragilidade da situação exposta, verifica-se a necessidade de refletir 

sobre o binômio Educação/Saúde, salientando a importância da aproximação entre os 

profissionais que acompanham as crianças do Atendimento Pedagógico Domiciliar e seus 

diferentes saberes, para juntos traçarem planos de ação que efetivem possibilidades de 

aprendizagem para os alunos. 

A apropriação do conhecimento e a experimentação da prática por mim vivenciada 

foram graduais, assim como o forte estabelecimento de vínculos afetivos com os alunos, 

familiares e professoras que atuam neste atendimento. É importante esclarecer que minha 

experiência profissional oportunizou a aproximação com uma prática pedagógica num 
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contexto que requer um olhar diferenciado por parte dos profissionais que executam e 

acompanham, com a identificação de que estes estudantes possuem o direito de continuidade 

dos estudos, mesmo em condições de adoecimento ou necessidades especiais de 

aprendizagem. 

Garantindo a oportunidade para todos, como preconiza a legislação vigente, dentre as 

circunstâncias que exigem formas alternativas de acesso e organização do ensino para todos, 

estão aquelas que caracterizam a produção intelectual no campo da Educação Especial 

(MEC/SEESP, 2002). Tanto a legislação internacional quanto a brasileira respaldam o direito 

da criança hospitalizada ou impossibilitada de frequentar a escola de contar com o 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar ou no domicílio, 

sendo dever do estado garantir o processo pedagógico e as propostas educacionais. 

A atuação do professor fora dos “muros da escola” é um desafio, visto que a 

formação profissional ainda é incipiente para oportunizar vivências em situações de 

aprendizagem e em locais diferentes das salas de aula tradicionais nas escolas regulares. A 

pesquisa foi realizada devido à necessidade de fundamentar o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar e a prática docente neste contexto. A busca da literatura internacional e nacional 

traz apontamentos legais, mas reflete a necessidade de encorpar esta produção e promover 

diálogos sobre as práticas.  

 O Mestrado foi minha escolha para apresentar e sistematizar as possibilidades e os 

desafios do Atendimento Pedagógico Domiciliar, fazendo a descrição e reflexão crítica do 

trabalho realizado neste atendimento, diminuindo a distância entre a academia e a prática 

docente e exercitando a construção da teoria a partir do cotidiano. Este trabalho retrata parte 

do caminho vivenciado na tessitura do Mestrado e das transformações ocorridas durante o 

curso, como consequência da constante reavaliação profissional. O percurso teórico-

metodológico foi construído refletindo as referências bibliográficas disponíveis e a partir das 

visitas periódicas para o acompanhamento dos alunos do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, por meio do qual foi possível conhecer com riqueza de detalhes o público, os 

espaços e as necessidades que alunos e suas famílias traziam. 

Pesquisar sobre a prática profissional exigiu certo distanciamento enquanto 

pesquisadora durante a coleta, análise dos dados e construção dos resultados. O afastamento e 

estranhamento da realidade profissional me fortaleceram enquanto exercício para que pudesse 

perceber, em minha prática, necessidades pontuadas e ampliasse a consciência crítica. A 

leitura de referenciais teóricos permitiu novos embasamentos alusivos ao aspecto profissional. 
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Neste sentido, conforme o movimento de pesquisar e estudar, de caminhar e retornar, de tecer 

e destecer, o texto foi se construindo e aprimorando.  

Adentrar o campo de atuação conhecido com um olhar imigrante permitiu-me a 

percepção de novos questionamentos sobre a prática profissional em situações que já 

pareciam consolidadas. O desejo pela inovação, a inquietude e a reflexão trazem mobilização 

e implicação que favorecem a desconstrução de certezas. Sendo assim, o processo de pesquisa 

acabou reverberando na qualificação do trabalho, permitindo o (re)conhecimento dos dilemas 

da prática, a compreensão da percepção dos outros profissionais e a necessidade da ampliação 

das discussões sobre o Atendimento Pedagógico Domiciliar.  

As informações ofertadas por este estudo apontam que o modelo de atendimento no 

âmbito domiciliar realizado na cidade constitui-se ao decorrer do tempo e esta caminhada 

pode subsidiar a implantação em outros municípios, permitindo assim, que cada estudante 

afastado da escola por motivo de saúde tenha seus direitos preservados e que as competências 

sejam valorizadas apesar das diferenças. 
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INTRODUÇÃO 

 

“[...] entrar a fundo em uma história de vida não é possível sem emoção, sem 

intensidade, sem vibração [...]” (KAUFMANN, 1996, p.77). 

 

A Saúde e a Educação são direitos garantidos pela Constituição Brasileira a todos os 

cidadãos. Quando se pensa em saúde, remete-se à promoção do bem-estar e, para tanto, são 

necessários profissionais de vários setores. Neste sentido, é impossível pensar em bem-estar 

sem mencionar a educação para todos e a obtenção de conhecimentos que possibilitem 

entender e agir no mundo.   

A partir das orientações legais, verifica-se o reconhecimento e a validação da 

necessidade de atendimento educacional para crianças e adolescentes em tratamento 

prolongado de saúde e/ou internação hospitalar/domiciliar. Neste trabalho, pretende-se 

esclarecer e tornar visível a oferta desta modalidade de ensino, por isso, optou-se iniciar com 

uma busca histórica dos conhecimentos, desconhecimentos, reconhecimentos ou mal 

entendidos sobre o respeito e a valorização da singularidade dos sujeitos. 

O desenvolvimento deste tema emerge do desejo da realização de um trabalho que 

contribua para a melhoria das práticas profissionais e do atendimento a crianças e 

adolescentes impossibilitados de frequentar a escola por questões graves de saúde. Os 

documentos norteadores do Atendimento Pedagógico Domiciliar possuem relação constante 

com a Legislação vinculada a Educação Especial e aos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Para a construção do primeiro capítulo, realizou-se meticulosa pesquisa sobre os 

desafios de se alcançar o respeito e a efetivação dos direitos de todos, pontuando sobre o 

processo histórico da deficiência, da educação especial e da educação inclusiva, utilizando 

parâmetros do contexto internacional e nacional. Aborda-se a articulação intersetorial e o 

binômio educação/saúde, com estudos referentes ao tema, elaborados por autores com base na 

legislação e em fundamentos gerais que norteiam a discussão.  

Diante da importância de apresentar marcos teóricos que embasem o trajeto e da 

articulação com o material empírico, no segundo capítulo far-se-á a contextualização do 

atendimento escolar no ambiente hospitalar e domiciliar, com a apresentação de documentos 
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legais, trabalhos acadêmicos, estudos, normatizações e possibilidades para o aprimoramento 

das ações pedagógicas neste contexto diferenciado. 

Conforme descrito por Fonseca (2008, 2015), Ceccin (1999, 2010), Fonseca e Ceccin 

(1999), Albertoni, Goulart e Chiari (2011), a criança doente e/ou hospitalizada, independente 

do período de permanência no hospital ou em ambiente domiciliar e da natureza de sua 

enfermidade, tem direito de escolarização garantido pela Constituição Brasileira e pelas leis 

que são especificamente dedicadas às crianças em situação de hospitalização e/ou 

adoecimento. 

A abordagem do Atendimento Pedagógico Domiciliar ou Hospitalar, como salientam 

Fonseca (1999b) e Ceccin (1999, 2010), deve apoiar-se em propostas educativas escolares, 

diferenciando-se de momentos recreativos específicos. É fundamental a implicação da 

regularidade e responsabilidade com as aprendizagens formais das escolas de origem das 

crianças e adolescentes, visando à continuidade dos estudos e solucionando dificuldades de 

aprendizagem ao possibilitar oportunidade de aquisição de novos conteúdos intelectivos. 

Ceccin (1999) defende que “[...] para a criança hospitalizada, o estudar emerge como um bem 

da criança sadia e um bem que ela pode resgatar para si mesma como um vetor de saúde no 

engendramento da vida, mesmo em face do adoecimento e da hospitalização” (p.44). 

Considerando os documentos oficiais e atendimento aos alunos impossibilitados de 

ter frequência regular na escola por adoecimento ou situação específica de saúde, no terceiro 

capítulo, expõem-se os objetivos da presente pesquisa que pretende descrever, analisar e 

compreender as possibilidades e desafios na construção de práticas pedagógicas inclusivas por 

professores que atuam com crianças e adolescentes com deficiência do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar na cidade de Santos.  

 O quarto capítulo trata dos caminhos metodológicos percorridos, descrevendo a 

metodologia adotada na pesquisa realizada junto a professores que atuam no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar na cidade de Santos.  

 No quinto capítulo, apresentam-se os resultados das entrevistas realizando-se a 

discussão com os dados obtidos. Retomam-se os principais autores do referencial teórico para  

efetivar as relações com resultados coletado nesta pesquisa. O acompanhamento deste 

atendimento comprova que relatos de professores, gestores, alunos e familiares narram 

experiências prósperas sobre a continuidade do processo de escolarização, o refinamento da 

atuação profissional, a superação da fragmentação dos saberes e o desenvolvimento de 
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diferentes estratégias pedagógicas, decorrentes de ações intersetoriais na interface Educação e 

Saúde. 

A atuação do professor em ambientes escolares não tradicionais tem ampliado, não 

se restringindo unicamente a intervenções dentro dos “muros da escola”. A função do 

profissional da educação fora da escola ainda é um desafio, principalmente ao se considerar 

que a formação inicial deste profissional prioriza o atendimento aos alunos nos ambientes 

regulares de ensino. Um destes desafios refere-se ao atendimento escolar no espaço domiciliar 

ou hospitalar. 

Este estudo torna-se de extrema relevância, pelo seu caráter inovador, na 

contribuição com práticas relacionadas ao Atendimento Pedagógico Domiciliar e por 

possibilitar novas formas de aprofundamento na temática. 

Nesta perspectiva de educação, expande-se a discussão que extrapola os “muros da 

escola” promovendo diálogo com outras áreas para pensar o ser humano como um todo. 

Pretende-se despertar o interesse pelo estudo, pela efetivação deste direito em outros 

municípios, com o favorecimento da articulação intersetorial nas normatizações e portarias 

municipais que regulamentam o Atendimento Pedagógico Domiciliar em Santos. 
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“A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o 

mundo”. 

                                                                                                                Paulo Freire 
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1  A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A ARTICULAÇÃO DE SABERES  

 

1.1 A Deficiência: O Estigma da Diferença no Decorrer da História  

                  

O conhecimento do trajeto que envolve as pessoas com deficiência permite a 

compreensão das desvantagens enfrentadas na história da humanidade e possibilita pensar 

novas ações diante da atual situação. O respeito às diferenças precisa ser um fato no cotidiano 

das pessoas para que, efetivamente, exista a igualdade de oportunidades.  

A história da atenção à pessoa com deficiência, como relata Sampaio (2005), tem se 

caracterizado pela segregação e exclusão, com diferentes argumentos, dependendo do 

momento histórico focalizado e para compreensão do contexto histórico, é indispensável 

considerarmos a influência de crenças e costumes, assim como o nível de conhecimento de 

cada época. 

Objetivando conhecer ideias que norteiam a concepção sobre deficiência, 

recorreremos a autores como Vygotsky (1997), Aranha (2000, 2001, 2003), Mendes, Ferreira 

e Nunes (2003), Jannuzzi (2004), Mazzotta (2005), Sampaio (2005), Mantoan (2000, 2001, 

2006), Mendes (2006), Rocha (2006, 2007), Amaro (2009), Capellini; Rodrigues (2010, 

2012), entre outros, que se reportam à história na busca de melhor compreensão dos lugares 

ocupados pelas pessoas com deficiência.      

Conforme apresentam Capellini e Rodrigues (2010), nas sociedades primitivas, os 

povos eram nômades, sobrevivendo da caça e da pesca. A exposição às intempéries e aos 

ataques de animais selvagens dificultava a aceitação de pessoas que fugiam da rotina nas 

tribos por serem dependentes e dificultarem a vida dos outros integrantes. Estas pessoas eram 

abandonadas o que, inevitavelmente, contribuía para a sua morte. 

 Considerando que situações desconhecidas causam temor, Mazzotta (2005) sinaliza 

que a falta de conhecimento contribuiu para a marginalização das pessoas com deficiência, 

principalmente porque, ao preconizar a força cultural imposta pela própria religiosidade, o 

homem era tido como “imagem e semelhança” de Deus, o “ser perfeito”. A condição 

diferenciada já pressupunha um distanciamento social.   

Os registros sobre a relação entre sociedade e deficiência constituíam-se escassos no 

período antes de Cristo (a.C.). Através de vestígios documentais da época e de registros em 
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passagens bíblicas, podem-se obter noções sobre a natureza e os procedimentos deste período. 

Ilustra tal fato a afirmação de Sampaio (2005), quando menciona que em relatos na Bíblia o 

cego, o manco e o leproso eram tidos como pedintes ou rejeitados pela comunidade por serem 

considerados amaldiçoados ou ainda por provocarem receio em relação à transmissão de 

doenças.  

 Sampaio (2005), Capellini e Rodrigues (2010, 2012) mencionam que na 

antiguidade, em Esparta e Atenas, crianças com deficiência física ou mental eram 

consideradas subumanas e vulneráveis à eliminação ou abandono.  

  Amaral (2001) e Sampaio (2005) apresentam o cenário político na Idade Média, que 

passa do domínio da nobreza para o clero que assume, cada vez mais, o poder social, político 

e econômico. Nesse período, afirmam Capellini e Rodrigues (2010) que a doutrina cristã 

apresenta a ideia de que essas pessoas ganharam alma e, eliminá-las ou abandoná-las 

significava atentar contra as ordens divinas. A documentação que regia o processo da Santa 

Inquisição representava perigo e ameaça para as pessoas com deficiência, que muitas vezes 

eram perseguidas e exterminadas, visto que pela deficiência mental, por exemplo, eram 

consideradas “endemoninhadas” (SAMPAIO, 2005).  

Capellini e Rodrigues (2010) relatam que a indignação aliada a outros fatores trouxe 

a ruptura da igreja, através da reforma Protestante. Na época, Lutero propunha que as pessoas 

com deficiência intelectual constituíam-se “seres diabólicos” que mereciam castigos para 

serem purificados. 

A partir do século XVI, a revolução burguesa trouxe pequenas modificações no 

cenário referente às pessoas com deficiência com o surgimento de novas ideias, relacionadas à 

natureza orgânica, produto de causas naturais. A situação passa ser tratada por meio da 

alquimia, da magia e da astrologia, métodos da então embrionária medicina, como consideram 

Sampaio (2005) e Aranha (2001).  

Progressos na medicina possibilitaram, no século XVII, a compreensão da 

deficiência como processo natural, favorecendo o tratamento médico. O estudo de Mazzotta 

(2005) apresenta a constatação de que a primeira obra impressa sobre a educação de pessoas 

com deficiência foi editada na França, em 1620, por Jean Paul Bonet, com o título Redação 

das Letras e Arte de Ensinar os Mudos a Falar. Fortalecendo a concepção do 

desenvolvimento por correta estimulação, muito lentamente, algumas ações na área de ensino 

aparecem a partir do século XVIII, pontuam Capellini e Rodrigues (2010).  
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Mazzotta (2005) discorrendo sobre o tema, narra que em 1770, inaugura-se em Paris 

a primeira instituição especializada em educação de surdos-mudos, pelo abade Eppée. Seus 

trabalhos tiveram muita projeção e conduziram novas práticas para a Inglaterra, Alemanha e 

Estados Unidos da América (EUA) com a fundação de novos institutos voltados à educação 

de surdos-mudos. Também os cegos foram beneficiados com a fundação, em 1784, do 

Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em Paris. Sequencialmente, foram iniciados os serviços 

de atendimentos aos cegos nos Estados Unidos e no Canadá. Aos poucos, ocorreu o despertar 

da sociedade para as obrigações do Estado com a educação das pessoas com deficiência.  

No século XIX, o poder público posicionou-se em relação à responsabilidade frente 

às necessidades das pessoas com deficiência. Em seu estudo, Sampaio (2005) relata o início 

da institucionalização e o confinamento das pessoas em conventos, asilos e hospitais 

psiquiátricos, narrando que “as pessoas com deficiência eram retiradas de suas comunidades 

de origem e mantidas em instituições, residências segregadas frequentemente situadas em 

localidades distantes de suas famílias” (SAMPAIO, 2005, p.22).   

Neste mesmo século, Cappellini e Rodrigues (2010) apontam estudiosos como Pinel, 

Esquirol, Seguin, com definições que possibilitam uma visão educacional e o ingresso do 

pedagogo no estudo da deficiência intelectual, ampliando a atuação deste profissional que 

trabalhava somente com crianças de desenvolvimento normal (típico). É o inicio do conceito 

de Educação Especial.  

Capellini e Rodrigues (2010) pontuam que, por influência destes estudiosos, 

começam a surgir escolas para crianças com deficiência intelectual que, muitas vezes, 

objetivavam a recuperação dos indivíduos chamados de idiotas ou cretinos, visando sua 

autonomia e maior independência. Embora nesta fase fosse praticamente inexistente a 

contribuição metodológica, ocorre a difusão da ideia da educabilidade das crianças com 

deficiência intelectual.  

Pestallozzi e, posteriormente, Froebel defendem a educação pública como direito de 

todos, garantindo a base para a formação moral, política, religiosa e o desenvolvimento de 

atividade produtiva autônoma. Capellini e Rodrigues (2010, 2012) discorrem que houve o 

aprofundamento em pesquisas e estudos com o desenvolvimento de um sistema de Educação 

Especial por meio de materiais e jogos específicos, que tornam o ensino mais produtivo e com 

aspecto lúdico e concreto.  
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Mazzotta (2005) relata que na primeira década do século XX, na Itália, a médica 

Maria Montessori, fundadora da escola montessoriana, desenvolveu um programa de 

treinamento para crianças com comprometimento intelectual nos internatos de Roma. A 

proposta da autoeducação, com o uso de materiais concretos rumo ao abstrato e de 

aprendizagem pela experiência direta foi bastante exitosa para todas as crianças. 

Ainda no contexto europeu, na França, Alfred Binet foi convidado pelo governo a 

aplicar testes para as crianças visando à formação de classes homogêneas. Desenvolveu e 

publicou uma escala métrica para medir o desenvolvimento da inteligência das crianças 

conforme a idade cronológica. Segundo Capellini e Rodrigues (2010), este trabalho foi o 

ponto de partida para a criação do teste do Quociente Intelectual (QI), posteriormente muito 

questionado e debatido.  

Nos Estados Unidos, em 1940, a publicação de um anúncio no Jornal Times, pelo pai 

de uma criança com paralisia cerebral, desencadeou a organização dos pais de crianças com 

paralisia cerebral e a fundação da “New York State Cerebral Palsy Association”. Segundo 

Mazzotta (2005), arrecadavam-se fundos para tratamento, pesquisa, treinamento profissional, 

com acentuada estimulação de organizações governamentais para elaboração de novas 

legislações.   

Iniciativas e programas para pessoas com deficiência física foram ainda mais 

experienciados durante e após a Segunda Guerra Mundial, quando grupos de pais se 

organizaram para atender ao interesse dos seus filhos que algumas vezes eram excluídos do 

ambiente escolar. Neste cenário, Mendes (2006) reforça o surgimento de uma resposta ampla 

da sociedade para problemas da educação das crianças e jovens com deficiências, em 

decorrência também da organização da indústria da reabilitação para tratar dos mutilados da 

guerra.  

Neste período de segregação, as pessoas com deficiência eram mantidas em 

ambientes separados e a Educação Especial constituiu-se um sistema paralelo ao sistema 

educacional geral. Nos Estados Unidos, os pais se organizaram na “National Association for 

Retarded Children” (NARC) com o objetivo de proporcionar o atendimento para crianças e 

jovens com deficiência intelectual nas escolas públicas. A NARC exerceu grande influência 

em vários países e foi a inspiração para a criação das Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAEs) no Brasil, descreve Mazzotta (2005).  
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A partir da segunda metade do século XX, segundo Sampaio (2005) e Glat, 

Magalhães e Carneiro (1998), dois fatores contribuíram e incentivaram a luta contra a 

segregação das pessoas com deficiência. O primeiro foi o desenvolvimento da Educação 

Especial e áreas afins, que disponibilizaram meios de superar, pelo menos em parte, suas 

desvantagens naturais. O outro fator foi o crescimento dos movimentos dos direitos humanos, 

quando as diversas minorias e grupos marginalizados começaram a lutar para conquistar o seu 

espaço na sociedade. 

Mendes (2006) relata que este contexto serviu de alicerce moral para a proposta de 

integração escolar com o argumento indiscutível de que as crianças com deficiência teriam o 

direito de participar de todos os programas e atividades disponíveis para as demais crianças. 

Menciona, em seus estudos, os benefícios para os alunos com deficiência preconizados na 

época, como: participação em ambientes de aprendizagem mais desafiadores, oportunidade de 

observar e aprender com alunos mais competentes, vivência em contextos mais realistas e 

“normalizantes” para ter aprendizagens significativas em ambientes facilitadores e 

responsivos. O grande benefício para os alunos sem deficiência seria a possibilidade de 

aprenderem a aceitar as diferenças, as potencialidades e limitações de cada indivíduo. A 

integração escolar das pessoas com deficiência também era economicamente mais viável por 

envolver menores custos em relação à manutenção de programas segregados. 

Documentos elaborados e firmados internacionalmente apontam, direta e 

indiretamente, o direito a uma educação sem discriminação e de qualidade às pessoas com 

deficiência. Dentre os documentos oficiais, está a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948 quando ocorreram 

movimentos sociais e políticos em defesa dos direitos humanos aplicados a todos os sujeitos, 

independente de raça, cor, religião, situação financeira, condição física e mental. No primeiro 

artigo desta Declaração, consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade, direitos e dotados de razão e de consciência, e que devem agir, uns para com os 

outros, em espírito de fraternidade (OHCHR/ONU, 1948). 

Pioneiros na oficialização deste processo, os Estados Unidos da América, viu crescer 

o movimento por direitos civis na década de 1970, o qual culminou com a promulgação do 

Ato para a Educação de todas as Crianças com Deficiência de 1975 (STAINBACK e 

STAINBACK, 1999). A Carta para a Década de 80 (ONU, 1980); a Década das Nações 

Unidas para as Pessoas com Deficiência 1983/1992 (ONU, 1983) e a Conferência Mundial 
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sobre Educação para Todos (ONU, 1990) foram documentos de extrema relevância para as 

pessoas com deficiência.  

Sequencialmente, surge o termo Educação Inclusiva a partir da Conferência Mundial 

de 1994 da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em Salamanca, na Espanha. Essa 

conferência foi responsável pela elaboração da Declaração de Salamanca, um dos mais 

importantes documentos legais que propõe a Educação Inclusiva como tópico a ser almejado 

pelos sistemas de ensino de todo o mundo (AMARO, 2009). É importante contextualizar que 

a partir da Declaração de Salamanca, a Educação Inclusiva trata da educação de pessoas com 

deficiência num contexto regular de educação. 

A Declaração de Salamanca (1994) busca atingir o respeito à diversidade, aos 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem, que são singulares e próprios de cada 

indivíduo. Quando se refere aos princípios, políticas e práticas na área da Educação Especial 

demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiência seja parte 

integrante do sistema educacional, reafirmando o compromisso de Educação para Todos.  

Diante desta afirmação, a Declaração de Salamanca (1994) propõe que: 

. Toda criança tem direito fundamental à Educação, e deve ser dada a oportunidade 

de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 

. Sistemas educacionais deverão ser designados e implementados visando respeitar a 

diversidade de características e necessidades; 

. Escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios eficazes de 

combater atitudes discriminatórias, criando-se ambientes acolhedores, construindo 

uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. 

. Os governos invistam maiores esforços em estratégias de identificação e 

intervenção precoce e que garantam programas de treinamento de professores 

(Brasil, 1994 p.1). 

 

A partir deste marco, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Canadá e Brasil, dentre 

outros países, propõem medidas legais que colocassem a Educação Inclusiva como 

prerrogativa na educação da pessoa com deficiência.  Segundo Amaro (2009), a Educação 

Inclusiva emergiu no contexto mundial como um movimento que reivindicava o direito de 

que a educação das pessoas com deficiência acontecesse em espaços educacionais regulares, 

sendo respeitadas em suas necessidades individuais e enriquecidas nas suas possibilidades de 

desenvolvimento e aprendizagem. Mendes (2006) pontua que este processo buscava 
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equiparação de oportunidades e uma ação direta para as pessoas visando mudar a escola, 

possibilitando a convivência dos diferentes. 

            Outro grande movimento mundial que abordou esta temática foi a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com 

Deficiência, celebrada na Guatemala, como se pode observar: 

A Convenção da Guatemala deixa clara a impossibilidade de tratamento desigual 

com base na deficiência, definindo a discriminação como toda diferenciação, 

exclusão ou restrição, baseada em deficiência, antecedente de deficiência, 

consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou 

passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, 

gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos 

humanos e suas liberdades fundamentais (BRASIL, 1999, p.2). 

 

Amaro (2009) pontua outros movimentos mundiais como a Declaração de Pequim 

(2000), a Declaração de Caracas (2002), a Declaração de Sapporo (2002), a Convenção 

Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das pessoas com 

Deficiência (2003) entre outros e às quais se acrescenta a Declaração de Incheon (2015), que 

apontam o direito a uma educação sem discriminação e de qualidade para as pessoas com 

deficiência, além de avaliar nos países participantes, inclusive no Brasil, como acontece o 

Movimento de Inclusão e a Educação para Todos.  

 

1.2 O Processo Histórico e Inclusivo da Pessoa com Deficiência no Brasil 

 

Estudos propostos por Capellini e Rodrigues (2010) pontuam que a história da 

Educação Especial no Brasil foi determinada, ao menos até o final do século XIX, pelos 

costumes e informações vindas da Europa. Era frequente o abandono de crianças com 

deficiência nas ruas, portas de conventos, igrejas e nas “rodas dos expostos”, alternativa 

comum nos séculos XVII e XVIII, quando as crianças eram cuidadas por religiosas ou 

disponibilizadas para adoção. 

A vinda da família Real para o Brasil marcou as primeiras iniciativas de promover a 

educação e atendimento para pessoas com deficiência. No entanto, as políticas educacionais 

para as pessoas com deficiência só tiveram lugar na política educacional do nosso país no 

final dos anos 50 e início da década de 60, no século XX, demonstrando o atraso do governo 

em contemplá-las com o ensino regular conforme descreve Mazzotta (2005). 
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Ilustrando tal fato, aponta-se a fundação do “Imperial Instituto dos Meninos Cegos”, 

no Rio de Janeiro, fundada em 12 de outubro de 1854, por D. Pedro II, graças à iniciativa e a 

luta de um cego brasileiro, José Álvares de Azevedo, que estudava no Instituto de Cegos de 

Paris, como o início da Educação Especial no Brasil. Por volta de 1890, no período 

republicano, o Instituto teve seu nome alterado para Instituto Nacional dos Cegos e seu 

regulamento foi modificado em 1891. Por meio do decreto n° 1.320, a escola passou a chamar 

Instituto Benjamin Constant (IBC). Outro marco relevante foi a criação do “Instituto dos 

Surdos-Mudos”, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1857, no Rio de 

Janeiro, como descreve Bento (2007).  

De acordo com Capellini e Rodrigues (2010), a influência da Medicina na educação 

das pessoas com deficiência era comum e perdurou até 1930, aproximadamente. Atrelada a 

pressupostos higienistas da época, o serviço de saúde do governo orientava a todos quanto aos 

comportamentos de higiene e saúde nas residências e escolas. Neste princípio, a deficiência 

intelectual foi considerada problema de saúde pública e foram criados o Pavilhão Bourneville 

e o pavilhão de crianças no Hospício de Juquery. Ressalta-se que o prevalecer do modelo 

médico colabora com a diminuição do abandono em função da institucionalização. 

Na segunda década do século XX, em 1926, foi fundado o Instituto Pestalozzi, 

instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Contam 

Jannuzzi (2004) e Mazzota (2005) que a disseminação da Educação Especial no Brasil foi 

realizada mediante ações isoladas do governo ou por meio da mobilização de pais e 

responsáveis por pessoas com deficiência, que na busca de atendimento para os seus filhos, 

criaram associações como a APAE, especialmente no Rio de Janeiro, sendo esta a primeira 

associação que visava atender as necessidades educacionais deste público. Esta ação comum 

no âmbito internacional intensificou-se também na esfera nacional. Mencionam que nos anos 

60, ocorreu a maior expansão no número de escolas especiais já vista no país.  

Capellini e Rodrigues (2010) salientam que as leis de ensino nos períodos de 1950 a 

1970, apresentaram abordagem insuficiente sobre a Educação Especial. Em 1961, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei nº 4.024/61, pontua o direito das 

pessoas com deficiência à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. A 

Lei nº 5.692/71 altera a LDBEN de 1961 ao definir “tratamento especial” para alunos com 

deficiências, mas não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender 

diferentes necessidades e acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e 

escolas especiais (BRASIL, 2008).  
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Enquanto nos países desenvolvidos as discussões e questionamentos sobre a 

integração das pessoas com deficiência intelectual na sociedade acentuavam-se, no Brasil, 

acontecia nesse momento a institucionalização da Educação Especial em termos de 

planejamento de políticas públicas, com a criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), em 1973, como relatam Capellini e Rodrigues (2010). 

Apenas com a Constituição Federal de 1988 foram explícitos os direitos da pessoa 

com deficiência à educação. Ficam determinadas como fundamentos da República a cidadania 

e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. II e III), e como um dos seus objetivos 

fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inc. IV). Reforça que é competência 

administrativa de todos os entes da federação (União, Estado e Municípios) cuidar da saúde e 

da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência (BRASIL, 1988, 

SACI.ORG. BR).  

Após um ano da Constituição da República Federativa do Brasil, implementou-se a 

Lei 7.853/89, que institui a Política Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência. 

O artigo que menciona a discriminação e possibilita criminalizar práticas de exclusão em 

razão da deficiência, impõe um tratamento mais respeitoso às pessoas com deficiência 

(BRASIL, 1989). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente como cidadãos de direitos e deveres. No 

documento, estão expostas garantias de direitos para a criança e adolescente, inclusive com 

relação à situação especial de escolarização (BRASIL, 1990).  No seu Art. 5º, temos que “[...] 

nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da Lei qualquer atentado, ação 

ou omissão aos seus direitos fundamentais [...]” (BRASIL, 1990, p.1).  

Desde então, a base legal tornou-se uma crescente no que tange aos direitos das 

pessoas com deficiência e, em 1991, foi sancionada a Lei nº 8.213/91, que estabelece cotas 

em empresas com mais de cem funcionários para trabalhadores com deficiência. 

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade 

realizada no ano de 1994, em Salamanca, na Espanha, comprometeu-se com a garantia do 

acesso à escola regular, além de discutir sobre escolas inclusivas. A Declaração de Salamanca 

apresenta-se como um documento marcante sobre a importância que a Educação Especial 
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assume com representatividade por 88 governos e 25 Organizações Internacionais no intuito 

de discutir e propor reformas favoráveis à participação das pessoas com deficiência dentro do 

sistema de ensino (BRASIL, 1994). 

Quando assumiu sua adesão à Declaração de Salamanca, o Brasil o fez numa 

perspectiva de acordo internacional junto à ONU, UNESCO e ao Banco Mundial (BM), que 

promoveram o encontro, mostrando que esses compromissos apontam para a necessidade de 

melhorar os indicadores nacionais da Educação Básica. 

No Brasil, dois anos após da Declaração de Salamanca, a LDBEN, Lei 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 garante, preferencialmente, a educação das pessoas com deficiência na 

rede regular de ensino, mencionando que haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela da Educação 

Especial. Preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com deficiência, 

currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender suas necessidades, 

assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a 

conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de sua deficiência e assegura a aceleração de 

estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar (BRASIL, 1996).  

Para programar o movimento de inclusão de pessoas com deficiência, algumas ações 

foram elaboradas no Brasil. O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, 

estabeleceu objetivos e metas para que os sistemas de ensino favorecessem o atendimento às 

necessidades educacionais dos alunos, apontando um déficit referente à oferta de matrículas 

para alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à 

acessibilidade física e ao AEE (BRASIL, 2001). 

Na perspectiva da Educação Inclusiva, a resolução do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), para o Curso de Pedagogia (CP), CNE/CP 01/2002, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, definindo que as 

instituições devem oferecer na organização curricular, formação docente voltada para a 

atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre especificidades dos alunos com 

deficiência (BRASIL, 2002).  

Em lento progresso nesta direção, temos em 2004, o Decreto nº 5.296/2004 que 

regulamentou a Lei nº 10.048/2000 que obriga equipamentos públicos e privados a garantirem 

acessibilidade e estabelece as regras para o atendimento prioritário às pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2004). No ano seguinte, o Decreto 5.626/2005, institui a Língua Brasileira de 
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Sinais (LIBRAS) como língua oficial do país (BRASIL, 2005), oportunizando a garantia de 

possibilidades para as pessoas surdas. 

A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela ONU, em 

2006, e da qual o Brasil é signatário, firma que os participantes devam assegurar um sistema 

de educação inclusiva, em todos os níveis de Ensino, em ambientes que proporcionem o 

desenvolvimento acadêmico e social de inclusão para todos. 

Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) tendo como 

eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos 

e a formação docente para o AEE (BRASIL, 2008).  

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino 

regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a Educação Infantil até a 

Educação Superior; oferta do AEE; formação de professores para o AEE e dos demais 

profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; 

acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informações e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

Acompanhando o processo de mudanças, no contexto relacionado às reformas da 

Educação Básica, foram publicadas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com 

deficiência nas classes comuns do Ensino Regular e no AEE, ofertado em Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 

(BRASIL, 2009). 

Neste contexto, o AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 

do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 

aprendizagem (BRASIL, 2008). Segundo Mantoan (2001, 2006), as ferramentas estão 

disponibilizadas para que as mudanças aconteçam e que se reinvente a escola, descontruindo 

alguns conceitos sobre os quais ela se fundamenta. 
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Ampliando direitos, a Lei 12.764/2012 (BRASIL, 2012) institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, considerando-a 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. No Artigo 1º, ressalta a síndrome clínica 

caracterizada pela deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e das 

interações sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e 

manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos 

de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou 

verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a 

rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.  

Reforçando o acesso à educação básica para todos, os PNE de 2014 mantêm um 

grupo de metas relativas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, 

caminhos imprescindíveis para a equidade. Sendo assim, estabelece na Meta 4: 

[...] universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. A educação especial é uma 

modalidade que perpassa os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e 

atende a educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. [...] A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) orienta os sistemas de ensino para 

garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes, em classes 

comuns, bem como os serviços da educação especial, nas escolas regulares, de 

forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Para tanto, deve-se 

assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades 

quilombolas. [...] Estratégia 4.3; promover a articulação Intersetorial entre os órgãos 

e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com 

as famílias, a fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade 

do atendimento escolar na educação de jovens e adultos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de 

escolarização obrigatória, para assegurar a atenção integral ao longo da vida [...] 

(Estratégia 4.12). Destaca-se também o esforço conjunto de sistemas e redes de 

ensino em garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos pela 

educação especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes públicas.[...] 

Apesar desse esforço, há ainda um grande desafio para promover a universalização, 

com acessibilidade ao ambiente físico e aos recursos didáticos e pedagógicos. 

(BRASIL, 2014, p.24). 

 

Em seu artigo 28º, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), Lei 

13.146/2015, ressalta que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
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implementar,  incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida (BRASIL, 2015).  

Neste mesmo documento, o artigo 2º traz a seguinte especificação:  

[...] considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, p. 01). 

 

Compreende-se que a instauração de leis não traz as mudanças em amplitude e 

extensão para que a inclusão se concretize, embora garantam o respaldo legal. É indispensável 

uma transformação de pensamentos, de atitudes e posturas na sociedade. 

 

1.3 Os Movimentos de Integração e Inclusão Escolar 

 

Ao longo da história da Educação Especial, podem-se encontrar diferentes conceitos 

e paradigmas relativos à educação da pessoa com deficiência: segregação, integração e 

inclusão. Segundo Mendes, Ferreira e Nunes (2003) e Mendes (2006), a segregação era 

justificada pela crença que pessoas diferentes seriam mais bem cuidadas e protegidas quando 

confinadas em ambientes separados dos demais. A invisibilidade das pessoas com deficiência 

constituía-se fato notório.  

 Mazzotta (2005) afirma que somente quando o clima social, reconhecido como 

conjunto de crenças, valores, ideias, conhecimentos, meios materiais e políticos de uma 

sociedade dentro de certo momento histórico apresentou condições favoráveis é que alguns 

cidadãos despontaram como líderes na sociedade e tentaram com insistência sensibilizar, 

impulsionar, propor e organizar medidas para o atendimento às pessoas com deficiência.  

 Muitas são as explicações existentes para a diferenciação dos conceitos apresentados 

anteriormente. Voivodic (2004) ressalta que, no sentido etimológico, “integração” vem do 

verbo integrar que significa “formar”, “coordenar” ou “combinar num todo unificado”. 

Aranha (2000, 2002) relata que no processo de integração o sujeito é o alvo da mudança e a 

sociedade deve oferecer a esta população os serviços e recursos para ajudá-la a adquirir os 

padrões de vida cotidiana o mais próximo possível do normal.   

Mrech (2001) salienta que a integração prega a inserção seletiva dos alunos com 

deficiência no ensino regular com propostas de como devem se adaptar sozinhos aos 



38 

  

parâmetros vivenciados pelos alunos de desenvolvimento típico e, se isto não ocorrer, devem 

ser encaminhados para as classes e escolas especiais.  

Retomando o sentido etimológico, Voivodic (2004) pontua que o termo “inclusão” 

vem do verbo “incluir” que significa compreender, “fazer parte de”, ou “participar de”. Este 

fato pressupõe outra visão. Como o pertencimento e a participação são necessidades do ser 

humano, na Educação Inclusiva não se espera mais que o aluno com deficiência se adapte aos 

outros alunos. Mrech (2001) reforça que há a expectativa de se atingir o máximo da sua 

potencialidade junto com os seus colegas de desenvolvimento normal, garantindo, assim, o 

direito à singularidade da sua atuação. A grande proposta é que todos aprendam a conviver.   

Discorrendo sobre a proposta inclusiva, Meira (2001) complementa ressalvando que 

respeita os diferentes estilos de aprender e a singularidade dos alunos. Considera que a 

homogeneidade é ilusória e que as crianças devem ser trabalhadas a partir do estágio em que 

se encontram, sem considerar o mito de que todas são iguais.              

            Rocha (2007) alerta sobre esse paradigma apontando para a necessidade de uma 

sociedade responsável por todos os seus membros, com mecanismos que propiciem o 

acolhimento de forma indiscriminada, com possibilidades efetivas para a participação de 

todos. Ainda reforça que:  

O paradigma da inclusão social da pessoa com deficiência supõe a adequação da 

coletividade. Há, portanto, a preconização imperativa do ajuste social na direção da 

inclusão de todos; o foco deixa de ser o indivíduo e passa a ser o coletivo. Nessa 

abordagem ainda predomina o conceito de “normatização”, não mais do sujeito com 

deficiência através da correção de suas incapacidades, mas da adequação do 

coletivo, compreendido como os espaços sociais, as leis, o ambiente urbano, o 

comportamento relacional e posturas políticas corretas (ROCHA, 2007, p.123). 

 

Desta forma, amplia-se a discussão sobre a pessoa com deficiência ser um cidadão 

como os demais, cabendo à sociedade se reorganizar para garantir o acesso de todos a tudo 

que ela possibilite, independente de peculiaridades e situações individuais.  

 A história revela, ao rever as demandas relacionadas às pessoas com deficiência, um 

sentido de menos valia, denotando aspecto assistencialista e de caridade, funcionando 

algumas vezes, segundo Othero e Dalmaso (2009) num modelo de repasse de recursos 

financeiros para a filantropia, no sentido de repassar também a responsabilidade pela proteção 

e cuidado destas pessoas. Mannoni (1988) questiona estes valores abusivos quando traz que a 

criança está destinada a se tornar fisicamente a garantia da sobrevivência da instituição e 
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menciona o perigo de tornar-se uma moeda circulante aprisionada nas instituições e 

convertida em capital. 

Campos, Souza e Mendes (2015) mencionam que somente na primeira década do 

século XXI, o Estado Brasileiro retoma o papel de provedor e promotor de políticas para este 

público, ocasionando alguns conflitos com organizações da sociedade civil que até este 

período mantinham exclusividade nos cuidados das pessoas com deficiência. O direito à 

igualdade deve oportunizar a vida, educação, saúde, trabalho e cidadania em equidade de 

condições com as demais pessoas e reger a formulação de políticas públicas, além de estar em 

consonância com os direitos humanos. 

Autores como Mrech (2001), Rocha et al (2003), Jurdi, Brunello e Honda (2004), 

Mantoan (2006), Rocha (2006, 2007), Ide, Yamamoto e Silva (2011), Silva, Molero e Roman 

(2016) reforçam que o conceito de escola inclusiva implica uma nova postura da escola 

comum, uma escola para todos, que propõe no projeto pedagógico ações que favoreçam a 

interação social e sua opção por práticas heterogêneas. Ressaltam que além de proporcionar a 

matrícula dos alunos com deficiência na escola regular, é necessário garantir suas 

especificidades, dar suporte aos professores e à escola, e mostrar que as pessoas podem 

aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes.  

O reconhecimento, respeito às diferenças, assim como a valorização das 

singularidades são premissas básicas para este processo. Com estes pressupostos, haverá a 

percepção de que a aprendizagem deve acontecer para cada um segundo suas possibilidades. 

 

1.3.1 O Professor de Educação Regular e a Educação Inclusiva  

 

Validando a educação para todos, a escola com sua função tão primordial quanto à 

formação acadêmica assume um papel fundamental, pois abrange a formação moral, ética, 

estética e política. Assim, a escola constitui-se como espaço de relações sociais comprometido 

com o exercício da cidadania. Neste sentido, pondera Mazzotta (2005): 

Numa sociedade onde a crescente falta de respeito a si e ao outro se exterioriza em 

discriminação negativa, competição, corrupção, marginalização e exclusão; onde a 

solidariedade, tolerância, aceitação e cooperação têm sido atitudes raras, em suas 

variadas instâncias, e a ética tem sido algo cada vez mais distante e desconhecida 

nas relações humanas, por certo muito se espera da escola (MAZZOTA, 2005, p.19). 
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Com a promoção de um ensino fortificado no respeito e com significado para cada 

criança, a educação inclusiva favorece a conscientização de que todos são igualmente 

beneficiários de direitos e deveres. As trocas de conhecimentos que podem ser estimuladas no 

ambiente escolar trazem benefícios e compreensão sobre experiências, necessidades, 

possibilidades e limites para todos inseridos no processo escolar. A escola inclusiva solicita, 

além da reorganização escolar e aceitação da matrícula, uma real transformação da dinâmica 

dos processos pedagógicos e educativos. 

 Ainscow (2017) defende que o processo de inclusão deva ser um aprendizado que 

busca a transformação do sistema educacional objetivando encontrar meios de alcançar níveis 

que não estavam sendo contemplados. Cita três níveis do processo de inclusão que abrangem 

a presença na escola, a participação efetiva nas atividades escolares e a aquisição de 

conhecimentos para desenvolvimento de suas potencialidades. Alerta sobre um longo 

caminho a ser percorrido no Brasil e em outros lugares do mundo. 

 Complementa Amaro (2009) ao discorrer sobre a evidência e necessidade de 

mudanças significativas neste aspecto. Seus relatos mostram que, em breves revisões da 

literatura, existem impasses na formação e atuação de professores para a construção de 

práticas inclusivas, assim como consideram que o contexto da estrutura educacional, da 

organização da escola, da compreensão sobre o que é educar, o que é ensinar, o que é 

aprender e sobre os processos de formação pelos quais professores passaram são aspectos 

difíceis para a construção de novas práticas. 

Propondo situações favoráveis para tornar a escola realmente efetiva no processo 

ensino e aprendizagem, Ainscow (2017) relata a importância de clarear objetivos, de oferecer 

aos professores condições adequadas de trabalho e de reconhecer que estes profissionais são 

essenciais neste processo de transformação. Os educadores devem ser amplamente 

reconhecidos e valorizados. Sinaliza sobre a conscientização do professor sobre aprender 

constantemente, assumindo seu papel de pesquisador e investigador de novas formas de 

ensinar e de refletir sobre seu trabalho. O autor complementa mencionando a necessidade do 

envolvimento de vários profissionais num trabalho conjunto para o desenvolvimento da 

escola e dos professores, salientando que quando há comprometimento e liderança no âmbito 

escolar os professores encontram tempo e espaço para soluções de problemas, além da 

diminuição de barreiras que impedem a participação de todos. 

Ainscow (2017) também enfatiza a necessidade de desenvolver melhor as relações 

com a família. Neste enfoque, Franco (2015) pontua que a criança e a família são um todo 
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indissociável e que a família é a principal promotora do desenvolvimento, mais do que 

qualquer outro contexto profissional ou fator específico. Normalmente, afastam-se os pais das 

escolas, mas a educação é uma tarefa muito importante para ser executada somente pelos 

professores. Todos devem se responsabilizar, desempenhar suas funções e trabalhar juntos, 

atuando para a solução e não no reforço de falhas e problemas. 

Refletindo sobre a formação docente, Sant’Ana (2005), Amaro (2009) e Ainscow 

(2017) alertam que nos cursos de formação, enfatizam-se os aspectos teóricos e os currículos 

permanecem distanciados da prática pedagógica, dificultando o trabalho com a diversidade 

dos alunos. Alertam que o movimento de resistência no cotidiano escolar à inclusão de alunos 

com deficiência ainda retrata “marcas” de uma homogeneização e imutabilidade das práticas 

pedagógicas. Faz-se necessário que os sujeitos não fiquem paralisados nos seus déficits, nas 

suas insuficiências e não saberes. A busca por conhecimentos é fundamental. Como pontua 

Bauman (2001), uma das características da sociedade atual é o que denomina de 

“modernidade líquida”, que diz respeito a uma sociedade em constante mudança, em que nada 

permanece por muito tempo. 

Tão importante quanto às realizações do professor são as razões e necessidades dos 

alunos, visto que o trabalho essencial da aprendizagem é feito por eles. Sobre isto, Amaro 

(2009) salienta a importância de o professor contribuir para a construção da autonomia, para 

que os alunos possam agir nas suas práticas conforme for possível para cada um, a partir dos 

recursos já desenvolvidos e dos que ainda podem construir na interação com os sujeitos, 

objetos e saberes que o cercam. 

 Mantoan (2000), Mrech (2001) e Prieto (2006) mencionam a comum resistência dos 

professores às inovações educacionais. Muitos tendem a se refugiar no que acreditam ser uma 

missão impossível, considerando que a educação para todos é válida, porém utópica e 

impossível de ser concretizada com muitos alunos e nas circunstâncias em que trabalham. 

Constatam que muitos profissionais esperam que a formação para a inclusão lhes pontue 

esquemas pré-definidos às suas salas, garantindo a solução dos problemas, além de 

descreverem que alguns docentes acreditam que o conhecimento que falta para ensinar as 

crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem refere-se à conceituação, etiologia, 

prognóstico das deficiências que precisam conhecer a fim de aplicar métodos específicos de 

aprendizagem para estes alunos, situação similar persiste até os dias atuais.  

Amaro (2009) assinala como um dos fatores que colaboram para que os professores 

sintam-se despreparados para trabalhar com pessoas com deficiência é a persistência de uma 
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concepção de deficiência pautada no modelo médico. Um processo que data do surgimento 

das instituições especializadas de ensino, quando a deficiência era vista como algo a ser 

curado ou minimizado ao máximo para que a pessoa tivesse condição de aprendizagem mais 

próxima do considerado normal. Sendo assim, os professores especializados teriam 

procedimentos técnicos específicos para educar estes indivíduos. Relata a insistência no 

discurso de que os profissionais que trabalham com Educação Especial optaram por esta 

vertente e que possuem o conhecimento necessário que falta aos demais.  

  Contrapondo a ideia de profissional especializado, Mantoan (2000, 2001) propõe 

uma formação baseada na valorização da aprendizagem ativa, que proporcione constante 

reflexão, consideração do conhecimento prévio, busca de autonomia intelectual, 

questionamentos da própria prática, comparações, compartilhamento de ideias, sentimentos e 

ações entre os professores e demais profissionais da escola. Ressalta também a importância da 

formação de grupos de estudos nas escolas para discussões e maior compreensão dos 

problemas educacionais com o aporte de conhecimento científico e da interdisciplinaridade 

que trariam outras considerações a essa discussão e proporcionariam diferentes olhares e 

estratégias mais eficazes de atuação.   

No cotidiano atual das escolas, faz-se necessário reforçar as dificuldades vivenciadas 

pelos professores, desde a precária condição da atual realidade profissional, da formação 

individual, da falta de condições estruturais e recursos metodológicos para realizar suas ações, 

da superlotação das salas de aula, da falta de horário para preparar aulas e materiais 

necessários devido ao excesso de jornada de trabalho para gerenciar seus custeios. As queixas 

também referem-se à falta de recursos humanos, de apoio da direção, coordenação, de outros 

profissionais da escola, da família, de especialistas, do governo, entre outras questões.  

As discussões e estudos sobre a formação docente são amplamente ofertados no 

ambiente acadêmico. Importa aqui mencionar o pensamento de Freire (2000) quando adverte 

que é no exercício das experiências cotidianas que aprendemos e ensinamos a ser pessoa, a ser 

educadora. “É atuando no mundo que nos fazemos [...] É aprendendo a razão de ser do objeto 

que eu produzo conhecimento dele” (FREIRE, 2000, p.90). A mobilização individual 

constitui-se fator importante na construção do ser profissional. 

A educação inclusiva assume conotação perturbadora para a formação individual e 

profissional dos indivíduos e exige a implicação de todos, enquanto sujeitos destas mudanças. 

Trabalhos de Ainscow, Porter, Wang, (1997); Stainback, Stainback, (1999) discutem 
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Educação Inclusiva e Inclusão Social e refletem sobre a importância da troca de experiências 

entre todos os envolvidos direta ou indiretamente nas práticas educativas. 

Discorrendo sobre a Educação Inclusiva, Amaro (2009) sinaliza a necessidade da 

construção, a cada momento, de novas respostas e novos procedimentos que considerem a 

singularidade e a multiplicidade de necessidades de cada sujeito em suas diferentes condições 

e momentos de vida. Os saberes estão em constante mudança e construção. Argumenta que a 

educação só será inclusiva à medida que considerarmos que cada um, ao se abrir e se 

relacionar com a diferença, independente da sua posição ou função, na sua singularidade, 

esteja implicado como sujeito. Sujeito que reconhece as suas faltas e fragilidades e, ao mesmo 

tempo, seus recursos e possibilidades de aprender, criar e viver.  

As ações e sentimentos humanos dependem de uma complexa inter-relação entre a 

subjetividade e a cultura. Esta reflexão conta com o apoio das contribuições da teoria 

histórico-cultural de Vygotsky (1997) que reforça a importância da interação com o outro para 

a construção do conhecimento, visto que o desenvolvimento do sujeito humano se dá a partir 

de constantes interações com o meio social. As pessoas deste meio são de potencial 

importância. No diálogo com Wallon (1975) e Vygotsky (2000), compreende-se que o 

individuo, utilizando sua inteligência, age sobre o meio, transformando-o e sendo por ele 

transformado. 

 Argumentando sobre o desenvolvimento infantil e a formação de professores, 

Vygotsky (2000) pontua seu contato com as crianças com deficiência e o estímulo para 

encontrar alternativas que ajudem seu desenvolvimento. Seus estudos sobre a deficiência, na 

chamada defectologia, objetivavam compreender os processos mentais humanos e contribuir 

na reabilitação das crianças. Vygotsky relata que as deficiências afetam as relações sociais das 

crianças e, assim, se interessou em estudar as possibilidades de desenvolvimento seguindo o 

princípio de que toda deficiência cria os estímulos para elaborar compensação. A criança 

torna-se mais ativa ao meio. O teórico enfatiza que o importante não constitui a ênfase na 

deficiência, mas na reação que a personalidade da criança apresenta diante da dificuldade 

imposta pelo déficit. E são estas aprendizagens que precisam ser consideradas. 

Para Vygotsky (1997) as barreiras impostas pela deficiência são condicionadas pelas 

relações que a sociedade estabelece como padrões ao convívio social. A criança só percebe o 

peso da sua deficiência a partir do momento que é confrontada a ser como uma criança 

normal. Sendo assim, a aceitação da criança com deficiência pelos colegas depende muito do 

professor colocar em prática uma pedagogia inclusiva que objetiva a manifestação do 
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potencial e não a correção do aluno com deficiência. Nesta perspectiva, a escola deve 

consolidar o respeito às diferenças visando ao enriquecimento e melhoria da qualidade de 

ensino e aprendizagem para todos. 

De acordo com Vygotsky (1997), as potencialidades de uma criança podem ser 

estimuladas a partir de um meio que minimize sua deficiência e maximize suas habilidades, 

sendo esta situação validada para crianças com ou sem deficiência. Neste contexto, o meio 

social torna-se agente facilitador da aprendizagem, assim como as relações desencadeadas 

desta interação e o papel do outro são fundamentais para que a criança descubra-se como ser 

de potencialidades.   

Conforme preconiza Vygotsky (1997), o papel do professor é fundamental no 

processo de internalização de conceitos e desenvolvimento dos alunos, dependendo da 

mediação e qualidade das relações estabelecidas entre professor e aluno. A linguagem, o 

contato e a proximidade são elementos indissociáveis nas relações afetivas, implicando em 

maior significado no processo de ensino e aprendizagem. A intensidade das relações 

estabelecidas no contexto escolar é capaz de aproximar ou afastar o aluno do objeto de 

conhecimento. Sendo assim, conclui-se que a afetividade revela-se como fator essencial nas 

relações em sala de aula e estabelece a qualidade do vínculo aluno-objeto-professor, tornando 

o processo pedagógico eficaz e significativo.  

Em seus estudos, Vygotsky (1997) defende que a emoção é a reação reflexa de certos 

estímulos que são mediados a partir do meio sociocultural. As emoções influenciam e 

diversificam o comportamento possibilitando que as palavras ditas com sentimento atuem 

sobre as pessoas de forma diferente de quando isto não acontece. Neste aspecto, as 

intervenções do professor com o aluno precisam estar relacionadas com emoções positivas 

para obter o sucesso pretendido no processo de ensino e aprendizagem. A afetividade está 

ligada à singularidade, ao subjetivo no sujeito e se o professor relacionar os conhecimentos 

com a emoção, a apreensão e assimilação dos conteúdos serão mais eficazes. 

 Para os estudantes com impedimentos de frequência na escola, o desenvolvimento 

não é diferente, pois mesmo adoecidas continuam interagindo, apropriando-se das 

informações disponíveis no ambiente e transformando-as em conhecimento. Fontes (2005) 

reforça que o papel da educação em outros contextos que não a escola, é estimular essa 

construção, possibilitando a cada estudante a reflexão sobre o meio, sua doença, seus 

sentimentos e ajudando-o a compreender os acontecimentos pessoais e do seu entorno, 

fortalecendo sua autoestima e estabilidade emocional. Os cuidados específicos vindos da 
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família e de outros profissionais possibilitam o desenvolvimento emocional, cognitivo e 

social, mesmo fora da escola.  

Legitimar várias dessas reivindicações, sobretudo a necessidade de uma estrutura 

educacional que promova a valorização profissional, a experiência e a formação profissional 

continuada são prerrogativas da pesquisadora. 

 

 

1.4 Articulação Intersetorial: Educação e Saúde 

 

 

[...] quando se fala de alunos com comprometimentos [...] há a necessidade de se 

estabelecer uma relação horizontal de trocas e de trabalho coletivo, assim, de acordo 

com Mendes (2006), o trabalho colaborativo pode diminuir as distinções de papel 

existentes entre profissionais, a fim de que cada um possa fazer o melhor uso 

possível de seus saberes (MANTOVANI; CAIADO, 2011, p.86). 

 

A reflexão sobre o binômio educação/saúde com a articulação entre saberes 

colaborando na construção de planos de ação, favorecendo a formação, atuação do professor e 

dos profissionais da saúde, é um dos questionamentos defendidos neste estudo. A partilha de 

experiências oferecida por essa articulação determina maior comprometimento de todos e 

mobiliza novos e assertivos posicionamentos.  

Inojosa (2001) define intersetorialidade ou transetorialidade como a articulação de 

saberes e experiências com vistas ao planejamento, para a realização e a avaliação de 

políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações 

complexas. Ultrapassa o juntar de setores, objetivando criar nova dinâmica para o aparato 

governamental.  

 Conforme pontua Inojosa (2001) pensar em intersetorialidade deve remeter a uma 

verdadeira rede de compromisso, onde instituições, organizações e pessoas se articulam em 

torno de uma questão da sociedade, programam, realizam ações integradas e articuladas, 

avaliam juntos os resultados e reorientam ações. O governo é parte dessa rede com propostas 

de planejamento com base regional e assumindo a corresponsabilidade. Porém, verificam-se 

as instituições agindo de forma coerente com suas propostas, mas de maneira isolada e 

desarticulada. 
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A autora tece comparação com os estudiosos que discutem a transdisciplinaridade e 

ressaltam que o objetivo não é desprezar ou ignorar as disciplinas, e sim, promover uma 

comunicação verdadeira entre elas. Reflete que transportando para o campo das organizações, 

continuam existindo saberes específicos, mas com a possibilidade de planejar as ações de 

forma diferente. 

O trabalho transdisciplinar implica a articulação de ações que visam o bem-estar dos 

alunos, gerando maior efetividade e uma construção coletiva para atingir metas importantes, 

tanto para a área da saúde quanto para educação. No caso de alunos hospitalizados ou com 

impedimento de frequência regular na escola, esta ação torna-se fundamental. 

Inojosa (2001) pontua que a perspectiva intersetorial nas políticas públicas, 

proporcionando a produção e oferta dos serviços, com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento social e reverter a exclusão, já é aventada no contexto cientifico há algum 

tempo. A intersetorialidade ou a transetorialidade (mais abrangente) são expressões do campo 

das políticas públicas e das organizações já discutidas na reforma das Universidades e do 

Ensino Fundamental. 

              De acordo com Morin (2001), as disciplinas nasceram sob o paradigma da disjunção 

e da redução, concorrendo para clausuras setoriais, ou seja, fecharam-se em si mesmas 

construindo seus saberes isolados e com a pretensão de esgotar questões. Com este advento 

acabaram criando linguagens e corporações próprias, porém as clausuras setoriais impedem 

de enxergar a diversidade. É preciso romper a fragmentação do conhecimento que, conforme 

trata o autor, inviabiliza a percepção do que está “tecido em conjunto”, como a vida. 

Nesta linha de pensamento e retomando a conceituação apresentada por Inojosa 

(2001), acredita-se que o prefixo “trans” seja mais conveniente por não caracterizar uma 

aproximação dos saberes de forma isolada, sem gerar novas articulações. A autora discute que 

este fato ocorreu, em alguns momentos, com a ideia de equipe multidisciplinar que pretende 

articular vários saberes profissionais para a solução de um problema, mas que, por vezes, 

acontece a junção destes sujeitos sem que o diálogo prospere. Pontua que a situação de 

clausuras das disciplinas (ou saberes) reflete-se inclusive no aparato governamental no fatiar 

orçamentário e de verbas sem considerar, muitas vezes, a totalidade das ações. 

A articulação entre profissionais da Educação e da Saúde está presente em 

documentos legais como a Resolução nº 2 de 2001, quando se refere ao papel dos demais 

profissionais em relação à escola inclusiva, na Política de Educação Especial na Perspectiva 
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da Educação Inclusiva de 2008, no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), que na 

universalização do acesso à educação trata de estratégias que visam à garantia de articulação 

intersetorial, entre as políticas públicas e as ações conjuntas de profissionais das áreas da 

saúde, assistência social e educação no apoio escolar e atuação colaborativa que supere a 

fragmentação dos saberes e fazeres nas diferentes instâncias do atendimento e reforçada na 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 

Percebe-se a relevância da aproximação entre a Educação e a Saúde e observa-se que 

não é proposta recente. Faz-se indispensável, neste diálogo, a percepção de possibilidades de 

aprendizagens que ambas podem se valer para contribuir na recuperação e retomada da vida 

mais próxima do normal para crianças e adolescentes com questões diferenciadas de saúde ou 

com deficiência. 

Porém, como pontuam Silva, Molero e Roman (2016), há insuficiência nesta 

articulação, permanecendo a saúde na posição de “saber especializado” supostamente capaz 

de sanar dificuldades da educação, sem a necessária reorganização de práticas educacionais. 

Os autores reforçam a necessidade de efetiva colaboração em que conservem suas 

especificidades e se enriqueçam reciprocamente. Muitas vezes, os profissionais da saúde 

também desconsideram as ricas e oportunas contribuições que o “olhar do professor” traz, 

apontando para capacidades, conquistas e possibilidades. 

Nicácio (2013) reforça que um dos melhores caminhos para se alcançar a inclusão 

dos alunos com deficiência na escola é a verdadeira articulação da equipe multiprofissional. 

Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e profissionais da escola 

em frequentes interações, efetivando troca de informações sobre os alunos e a construção 

coletiva de planos de ação na busca do pleno desenvolvimento dos estudantes. Corroborando 

o que afirma Inojosa (2001), o autor menciona que é preciso superar a fragmentação do 

conhecimento para enxergar a diversidade. A parceria Educação e Saúde torna-se 

fundamental na elaboração de ações voltadas para as questões do cotidiano escolar.  

 Os conflitos existentes, ou que apareçam, devem ser compreendidos para além do 

processo ensino-aprendizagem. Jurdi, Brunello, Honda (2004) ponderam sobre a importância 

das orientações e intervenções realizadas com alunos, professores e técnicos, para 

redimensionar a prática dos profissionais, contribuindo com novas posturas sobre as ações 

que se desenvolvem no dia a dia da escola. 
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Segundo Barboni et al (2010), estudos apontam que as intervenções realizadas entre 

profissionais da área da educação e saúde, possibilitam resultados positivos para os 

profissionais envolvidos no acompanhamento e para os receptores destas ações. 

Complementam afirmando que a articulação das ações dessas duas áreas é premissa básica 

para a promoção da qualidade de vida desses indivíduos, além de permitir enxergar o aluno 

em sua totalidade. Concluem alertando que, no dia a dia, acontece pouca ou nenhuma 

interação entre estes profissionais.  

Discorrendo sobre a eficiência na abordagem da equipe multiprofissional na escola, 

Pacheco, Eggertsdottir, Marinosson (2007) mostram e explicam em seus estudos que 

especialistas de várias instituições atuam de forma colaborativa com os profissionais das 

escolas e com os pais, buscando a solução conjunta de situações adversas. “Os serviços de 

apoio introduzem seu conhecimento específico a fim de enriquecer a habilidade do pessoal do 

ensino e, por sua vez, foram enriquecidos pela especialização dos professores” (p.66).  

Na pesquisa destes autores, a natureza das intervenções nos serviços de apoio referia-

se principalmente à avaliação, consulta e treinamento do pessoal do ensino. Foram 

mencionados exemplos de como dar instruções aos professores sobre uso de apoios e 

treinamento físico, como ajudar a preservar a voz de um aluno, como alimentá-lo com 

segurança diante das dificuldades de deglutição, melhores posturas e alongamentos com 

cadeirantes, utilização de diferentes equipamentos como cadeira de rodas ou carrinho entre 

outras colaborações. Em relação à equipe mencionada, citam fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais e psicólogos que foram convocados para orientações de atitudes, 

colaboração, interação e auxilio em problemas específicos, entre outras situações, 

principalmente, no início do ano escolar. A validação desta ação deve ser considerada, mas 

como apresentado anteriormente, sem limitar a interação profissional a orientações de um 

saber mais especializado.  

No estudo realizado, Silva, Molero e Roman (2016) pontuam que muitas vezes a 

relação entre as áreas de saúde e educação está resumida a perguntas e respostas, em que as 

dificuldades diárias do cotidiano escolar são convertidas em diagnóstico individual ou quadro 

patológico que poderia ser resolvido com o apoio da saúde. Constatam que muitos professores 

solicitam o apoio do especialista na atuação com alunos com deficiência por se sentirem 

despreparados para a inclusão, visto que não teriam aprendido as práticas educacionais 

essenciais à promoção da inclusão. 
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Sant’Ana (2005) e Bento (2007) salientam a necessidade de instrumentalizar o 

professor buscando atender peculiaridades e individualidades dos alunos, porém, reforça a 

importância de vencer esta etapa e, como Ferreira et. al. (2014) preconizam, pensar em uma 

pedagogia centrada na criança, nas suas habilidades e não em suas deficiências. Silva, Molero 

e Roman (2016) ponderam que embora se saiba da necessidade do envolvimento de toda a 

equipe escolar para a garantia de uma educação verdadeiramente inclusiva, os professores 

apresentam função essencial neste processo porque atuam diretamente com os alunos em suas 

salas de aula, apesar das dúvidas, ansiedade e medos. Sendo assim, é indispensável o repensar 

do “fazer pedagógico” para que a educação seja para todos.  

Faz-se relevante mencionar a valorização das conquistas diárias e sugestões trazidas 

pelos professores que nem sempre são legitimadas por alguns profissionais da escola e da 

saúde, refletindo em uma não aceitação da eficiência dos apontamentos e vivências 

apresentadas. Embora o professor, articulador da prática pedagógica, seja fundamental no 

processo de aprendizagem, algumas vezes é visto como uma figura frágil pelo descrédito em 

relação a sua profissão e atuação. Para Matos e Mugiatti (2012), o professor e demais 

profissionais da equipe multiprofissional devem buscar em si próprios o verdadeiro sentido de 

educar, sendo o exemplo vivo dos seus ensinamentos e converter suas profissões em atividade 

cooperadora do engrandecimento da vida. 

Sobre esta temática, Cardoso e Matsukura (2008) apresentam, em sua pesquisa, a 

diferença na fala dos professores entre o “não estar preparado” e o “não querer cooperar”. 

Estes aspectos podem ser confundidos no contexto escolar, à medida que o despreparo 

potencializa o sentimento de medo e de impotência diante do desafio proposto, como 

salientam Rocha et. al. (2003), quando reforçam que os professores sentem-se solitários e 

despotencializados em uma situação que necessita de parceiros e apoio e, muitas vezes, por 

desconhecimento de questões básicas dos alunos, consideram-se despreparados em sua ação 

como educador.  

Repensando o contexto escolar, Silva, Molero e Roman (2016) propõem que as ações 

devem atingir o coletivo e não unicamente o aluno com deficiência. Mencionam, por 

exemplo, que as intervenções dos profissionais de saúde no contexto educacional buscam o 

fortalecimento da ação dos indivíduos envolvidos, facilitando a elaboração de soluções para 

os impasses, a partir do próprio grupo. Apontam que apesar dos avanços nos processos de 

educação inclusiva, diversas áreas do conhecimento se envolvem no atendimento aos alunos 

com deficiência, porém pouco ou nada conversam.  
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Os autores repreendem a situação onde ocorre o encaminhamento de crianças da 

educação para a área da saúde, em que resulta no diagnóstico e em relatórios que são 

devolvidos para a escola, sem a elaboração de planos conjuntos de atendimento que garantam 

ações intersetoriais e uma educação, realmente, inclusiva. Destacam que com o trabalho 

coletivo em prol da educação de todos, elencar-se-iam estratégias como reformulação da 

formação de profissionais de saúde para que compreendam e entendam as demandas 

escolares, articulação entre redes de serviços e instituições acadêmicas para o 

desenvolvimento de pesquisas, métodos, formação continua e a reestruturação do 

funcionamento escolar, com a valorização de professores, alunos e um fazer educativo que 

promova o desenvolvimento de todos. 

Como explica Morin, (2001), é necessário perceber a fragilidade de saberes 

fragmentados, específicos, reduzidos em relação a discussões interdisciplinares e 

intersetoriais, que agregam ações de múltiplas áreas cientificas. É preciso que os profissionais 

estejam atentos e busquem a efetivação desta articulação. 

Considerando as diferenças, o respeito, as individualidades, as possibilidades e a 

garantia de direito à educação vale considerar que outras circunstâncias podem interferir nas 

condições de construção do conhecimento ou na permanência no ambiente escolar. Esta 

investigação aborda estas especificidades e o atendimento escolar que acontece fora dos 

“muros da escola”.  
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“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da 

palavra”. 

                                                                                                            Anísio Teixeira 

 

 

 

 



52 

  

2 GARANTINDO DIREITOS: A CLASSE HOSPITALAR E O ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO DOMICILIAR 

 

A respeito do atendimento escolar para alunos hospitalizados ou com dificuldades de 

saúde que impeçam a frequência escolar, Fonseca e Ceccin (1999) reforçam o que já está 

posto em documentos oficiais, sinalizando que todo cidadão tem o direito ao atendimento de 

suas necessidades e interesses mesmo quando está doente. “Além das necessidades médicas e 

de enfermagem, reconhecidas quando se fala de hospitalização, existem outras não menos 

relevantes quando se pretende a proteção à vida de crianças” (FONSECA; CECCIN, 1999, p. 

25).  

Fonseca (1999a, 2008, 2010, 2011) apresenta o Atendimento Escolar Hospitalar e 

Domiciliar como formas de garantir o direito à educação aos estudantes enfermos e acesso aos 

conhecimentos científicos, históricos e culturalmente produzidos pela humanidade para que os 

alunos apropriem-se desse saber a fim de compreender o mundo em que vivem e lutar para 

mudá-lo, se assim o desejarem, além de diminuir a evasão escolar. Esclarece que o termo 

proposto em documentos legais e utilizado pelos órgãos governamentais é Classe Hospitalar, 

embora estudos sobre a temática apresentem outras expressões como Pedagogia Hospitalar, 

Escola Hospitalar entre outros (BRASIL, 2001, 2002).  

Buscando garantir o pleno desenvolvimento, Fonseca e Ceccin (1999) argumentam 

que as necessidades psicológicas e pedagógicas se desdobram em apoio psicológico à criança 

e à família, em atividades de recreação para as crianças e atendimento pedagógico 

educacional. Reforçam que a sala de aula é espaço de construção cognitiva (aprendizagem 

formal) e afetiva (vivências sociais) e a mediação do professor faz com que a criança 

desenvolva habilidades em diferentes registros de sua ação social. 

Neste sentido, Leon e Miranda (2016) expõem que, apesar da Pedagogia ter como 

uma de suas vertentes a construção de saberes e de conhecimentos a partir do processo de 

ensino aprendizagem no ambiente escolar, nas situações onde a atuação do professor ocorre 

em contextos diferentes dos regulares, como nas Classes Hospitalares ou no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, é necessário que o profissional ultrapasse as expectativas 

educacionais e se aproprie da condição de saúde, diagnóstico, intervenções, tratamentos do 

estudante para adequar suas propostas, solicitações respeitando sempre as condições clínicas e 

limitações do aluno.       
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No desvelamento sobre o tema, Fonseca e Ceccin (1999, 2010) propõem o repensar 

da realidade hospitalar com o questionamento de que a condicionalidade de cura de uma 

enfermidade não precisaria ameaçar o crescimento e desenvolvimento do aluno em seus 

aspectos psíquicos e intelectivos. Considerar a estranheza do ambiente hospitalar, possíveis 

tratamentos dolorosos, as restrições de experiências cognitivas que o ambiente proporciona é 

extremamente relevante ao avaliarmos que tais situações podem caracterizar impedimentos 

para o desenvolvimento saudável.  

Apontamentos dos autores são reforçados, com a discussão de estudos de Lindquist 

(1980) quando afirmam que uma relação de vínculo estabelecida entre a criança e o 

profissional que trabalha sistematicamente com ela, propicia a oportunidade de seguir sem 

bloqueios o seu desenvolvimento normal e acrescentam estudos de Vygotsky (1997) ao 

confirmar que as construções cognitivas são “campos de atualização de afetos e elaboração 

das aprendizagens complexas” (VYGOTSKY, 1997, p.26). Em tempo, Fonseca e Ceccin 

(1999) complementam que o atendimento pedagógico aos alunos hospitalizados contribui 

tanto para o desenvolvimento quanto para a recuperação de saúde dos alunos, por isso, “é 

imprescindível considerar a validade e significância desta modalidade de atendimento” 

(FONSECA; CECCIN, 1999, p.34). 

  

 2.1 A Classe Hospitalar: Retrospectiva Histórica  

 

            Para maior compreensão desta questão, cabe breve retrospectiva histórica, visando 

apresentar a Classe Hospitalar e o Atendimento Pedagógico Domiciliar.  

 O atendimento educacional no ambiente hospitalar surgiu em meados do século XX, 

na França, mais especificamente após a Segunda Guerra Mundial. Inúmeras crianças e 

adolescentes em idade escolar foram feridas e mutiladas, o que acarretou a permanência em 

hospitais por longos períodos. Segundo Oliveira (2013), iniciaram-se nestes hospitais algumas 

atividades educativas que podem ser consideradas o princípio do que hoje se tem como Classe 

Hospitalar. 

Vasconcelos (2005, 2015) descreve que Henri Sellior, em 1935, inaugurou em Paris, 

a Classe Hospitalar no intuito de tentar amenizar as consequências da guerra e oportunizar a 

essas crianças, enquanto alunos, prosseguir em seus estudos mesmo no ambiente hospitalar. 

Nesta época, seu exemplo foi seguido por outros países europeus e adotado nos EUA, para o 
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atendimento de crianças em tratamento prolongado de saúde, acrescenta Oliveira (2013). A 

autora enfatiza a importância da garantia de aspectos básicos do desenvolvimento emocional 

deste público, evitando outras sequelas na vida adulta. 

Em seus estudos e ponderações, Paula (2011) e Vasconcelos (2005) discorrem sobre 

a criação, em 1939, do Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptada 

(CNEFEI) em Suresnes, cidade periférica de Paris, visando à formação de professores para o 

trabalho em institutos especiais e em hospitais. O CNEFEI objetivou mostrar que a escola não 

é hermeticamente fechada, oferecendo a formação e promoção de estágio aos profissionais 

interessados neste tipo de atuação. 

 Segundo Gonzáles (2007), na Espanha, a atenção com relação ao atendimento 

pedagógico hospitalar aconteceu na década de oitenta e foi estabelecido com a Lei 13/1982 e 

o decreto 334/1985, que mostram a preocupação em prevenir e evitar a marginalização do 

processo educacional das crianças em idade escolar que estão internadas. 

 Mota (2000) menciona que a Carta da Criança Hospitalizada de Portugal, do ano 

2000, inspirada nos princípios da Carta Europeia da Criança Hospitalizada, aprovada pelo 

Parlamento Europeu em 1986, demonstra preocupações com projetos de humanização nos 

hospitais, assim como com o bem-estar da criança ou adolescente hospitalizado e os aspectos 

educativos. “O sétimo princípio da Carta de Portugal propõe que o Hospital deve oferecer às 

crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades físicas, afetivas e educativas, 

quer no aspecto do equipamento, no pessoal e da segurança” (MOTA, 2000, p.600). 

 Para o Continente Americano, faz-se importante divulgar a Declaração dos Direitos 

da Criança ou Jovem Hospitalizado ou em Tratamento Médico da América Latina e Caribe no 

Âmbito da Educação. A mesma foi promulgada na Assembleia Geral da Red Latino 

Americana y del Caribe por el Derecho a la Educacion de Ninos y Jóvenes Hospitalizados o 

em Tratamiento (REDLACEH), ocorrida no Rio de Janeiro, em 2009. O documento afirma os 

seguintes direitos:  

1. Direito de receber educação enquanto se encontre hospitalizado, em tratamento 

médico ambulatorial ou em situação de enfermidade durante toda a vida, desde o 

nascimento;  

2. Direito a que os países estabeleçam e desenvolvam a regulamentação necessária 

para tornar efetiva a atenção escolar hospitalar e/ou domiciliar, implementando as 

políticas pertinentes a isto;  

3. Direito de ser educado por profissionais de educação especializados, de acordo 

com projetos educacionais que atendam suas necessidades especiais, com conteúdos, 

metodologias e avaliação que considerem sua condição médica e de saúde; 
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 4. Direito de receber serviço educacional integral, que leve em conta a pessoa, seus 

aspectos físicos, psicossociais, espirituais, familiares, afetivos, cognitivos, artísticos, 

expressivos e culturais, com ações que reforcem o potencial e não o déficit; 

 5. Direito de receber educação nos estabelecimentos de saúde, em espaço físico 

próprio e definido para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, com 

localização adequada, acessível, devidamente mobiliado e que corresponda às 

tendências educacionais vigentes; 

 6. Direito de receber educação no local em que se encontre quando não seja 

possível seu deslocamento para a sala de aula ou para a escola hospitalar; 

 7. Direito de ser educado em sua residência por professores capacitados quando sua 

condição de saúde o justifique; 

 8. Direito a que sua família seja informada da existência de salas de aula ou escolas 

hospitalares e domiciliares e da possibilidade de continuar o processo de 

aprendizagem; 

 9. Direito de manter contato e vínculo a seu estabelecimento educacional de origem, 

e a facilidade de a ele retornar; 

10. Direito de receber a visita de seus colegas de curso e do estabelecimento 

educacional de origem para manter a pertinência e o vínculo com seu 

estabelecimento educacional de origem; 

11. Direito a que os estudos realizados na sala de aula e/ou escola hospitalar ou 

domiciliar sejam reconhecidos pelos organismos públicos educacionais e 

possibilitem a promoção escolar; 

12. Direito a que os adultos não imponham nenhum tipo de interesse ou 

conveniência pessoal, seja política, religiosa, social, econômica ou de qualquer 

natureza, que impeçam, perturbem, menosprezem ou obstaculizem seu acesso 

legítimo à educação durante a hospitalização ou atendimento médico ambulatorial 

(REDLACEH, 2015, p. 3-4). 

 

Observamos que norteadores legais garantem o direito ao prosseguimento dos estudos 

às crianças e adolescentes em condições de adoecimento, hospitalização ou impossibilidade 

de frequência regular na escola. 

 

 2.2 A Classe Hospitalar no Brasil 

 

A história das Classes Hospitalares no Brasil é abordada por autores como Fonseca 

(1999a, 1999b, 2008, 2010, 2011, 2015), Ceccin (1999), Ceccin e Carvalho (1997), Mota 

(2000), Vasconcelos (2005), Fontes (2005), Assis (2009) entre outros, sendo a literatura 

específica envolvida por questões que sustentam a legislação da Educação Especial. 

Vasconcelos (2005) menciona, em sua pesquisa, que no Brasil o atendimento 

educacional no ambiente hospitalar teve início em 1950, no Hospital Municipal Menino Jesus, 

localizado no Rio de Janeiro. Apresenta o Decreto Lei nº 1.044 de 21 de outubro de 1969, que 

dispõe sobre educação diferenciada, no qual são considerados merecedores deste atendimento 
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os estudantes de qualquer nível de ensino, com afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 

traumatismos ou condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, 

caracterizados por incapacidade física relativa, incompatível com frequência aos trabalhos 

escolares, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes (BRASIL, 1969). 

Apesar do apontamento legal, Assis (2009) descreve que somente após a metade do 

século XX surgem, timidamente, as primeiras unidades de ensino em hospitais na Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo, Hospital do Pênfigo Foliáceo de Guarulhos em São Paulo, 

Hospital Antônio Cândido Camargo de São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo e 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.  

Conforme descreve a autora, na Constituição Federal de 1988, revalida-se a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola e passa-se a utilizar o termo 

“Pedagogia Hospitalar” para substituir o antecedente “Hospitalização Escolarizada”. Após 

apontamentos constitucionais, no período de 1997 a 2008 ocorreu a organização como 

“Classe Hospitalar” em outros hospitais na capital e interior do estado de São Paulo. A partir 

de 1990, leis específicas como o ECA e a LDBEN, passam a abordar a educação para crianças 

hospitalizadas. 

Reforçando o suporte na legislação, em 1994, o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) formula a Política Nacional de Educação Especial propondo que a Educação em 

Hospital se faça através da organização de Classes Hospitalares, assegurando oferta 

educacional não só às crianças com transtornos do desenvolvimento, mas também, às crianças 

e adolescentes em situação de risco ao desenvolvimento, como no caso de internação 

hospitalar, visto que provoca restrições às relações de convivência, às oportunidades 

sociointerativas escolares e afastamento dos ambientes de vida social, conforme menciona 

Fonseca (1999b). 

 A Classe Hospitalar como direito foi reconhecida em 1995 quando o Conselho 

Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), por meio da 

Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995, aprovou o texto elaborado pela Associação 

Brasileira de Pediatria “Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados”. 

Esta Resolução estabelece diretriz e enfatiza que toda criança tem o direito de desfrutar de 

alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do 

currículo escolar durante sua permanência hospitalar, com o prosseguimento dos estudos 

mesmo em situação de adoecimento e internação.  
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O CNE, no Parecer 17/2001, tratou da obrigatoriedade do atendimento aos estudantes 

que estejam fora do espaço escolar. Fica estabelecido: 

 

O atendimento educacional especializado pode ocorrer fora do espaço escolar, 

sendo, nesses casos, certificada a frequência do aluno mediante relatório do 

professor que atende: 

a) Classe Hospitalar: serviço destinado a prover, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de frequentar as aulas 

em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento 

ambulatorial. 

b) Ambiente Domiciliar: serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar de alunos que estejam impossibilitados de 

frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência 

prolongada em domicílio (BRASIL, 2001, p.24). 

 

Em 2002, a então Secretaria de Educação Especial (SEESP) do MEC lançou o 

documento intitulado “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: Estratégias e 

Orientações” (BRASIL, 2002), em que há o reconhecimento e garantia deste atendimento aos 

estudantes da escola regular que estejam hospitalizados, designando: 

[...] cumpre às Classes Hospitalares e ao Atendimento Pedagógico Domiciliar 

elaborar estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento pedagógico-

educacional do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento de 

crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no 

âmbito da educação básica e que se encontram impossibilitados de frequentar escola, 

temporária ou permanentemente e, garantir a manutenção do vínculo com as escolas 

por meio de um currículo flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, 

retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do 

direito de atenção integral (MEC/SEESP, 2002, p.13). 

 

Ressalta o documento que o atendimento pedagógico educacional no ambiente 

hospitalar, denominado pelo MEC como Classe Hospitalar, surgiu de políticas públicas e 

estudos originados da observação, consideração e respeito às necessidades de crianças e/ou 

adolescentes que devido à problemática de saúde, requeiram hospitalização, independente do 

tempo e duração da mesma (MEC/SEESP, 2002). 

 No Manual proposto pelo MEC, denomina-se Classe Hospitalar o atendimento 

pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na 

circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do 

atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde 

mental. O mesmo documento reforça que o Atendimento Pedagógico Domiciliar é o 

atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de 
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problema de saúde que impossibilite o educando de frequentar a escola; ou esteja ele em casas 

de passagem, casas de apoio, casas lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade 

(MEC/SEESP, 2002). 

Santos, Pereira e Barretos (2013) pontuam que o vínculo da Classe Hospitalar e do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar deve relacionar-se aos sistemas de educação das 

Secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. O documento oficial sobre esta 

temática propõe que o professor atuante em Classe Hospitalar ou no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes 

vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos 

impedidos de frequentar a escola, definindo e implantando estratégias de flexibilização e 

adaptação curriculares (MEC/SEESP, 2002). 

Corroborando com as novas necessidades e possibilidades, em 15 de maio de 2006, a 

Resolução nº 1 do CNE / CP reformula os cursos de Pedagogia no Brasil e estabelece que:  

[...] o campo de atuação profissional do Pedagogo abrange desde a docência na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, cursos de educação 

Profissional na área de Serviços e Apoio Escolar até as atividades docentes na 

organização e gestão de sistemas em instituições de Ensino que englobem espaços 

escolares e não escolares (CNE, 2006, p.2).  

 

A partir da reformulação dos cursos de Pedagogia em 2006 (CNE, 2006), entende-se 

que o profissional do magistério deve ser preparado para planejar, executar, coordenar, 

acompanhar e avaliar as tarefas próprias do setor de educação, entre as quais inclui a difusão 

do conhecimento científico tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 

regulares e não escolares, que compreendam aqueles ambientes diferentes da escola 

convencional. 

Sobre a situação das Classes Hospitalares no Estado de São Paulo, no Brasil, Assis 

(2009) aponta que, em 2008, a Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo contava com 

quarente e três Classes Hospitalares. Em 2011, contava com cinquenta Classes Hospitalares 

em vinte e dois hospitais. Bonfim (2016) informa que um levantamento realizado em 2015, 

divulgou a existência de sessenta e quatro Classes Hospitalares no referido estado. Apesar do 

crescimento quantitativo no período de sete anos, considera-se pouco significativo em relação 

à importância, necessidade e legitimidade do serviço.  

 Fonseca (2011) defende que o acompanhamento na Escola Hospitalar, mesmo que 

seja por curto período de tempo, tem um caráter significativo para a criança hospitalizada 



59 

  

dando a oportunidade de atualizar suas necessidades escolares, permitindo desvincular-se de 

suas restrições momentâneas decorrentes do adoecimento e possibilitando a apropriação de 

conceitos, tanto pessoal quanto escolar. Segundo Santos, Pereira e Barretos “[...] apesar de já 

ser reconhecida oficialmente e da existência de legislação para a Classe Hospitalar, ainda há 

um grande desconhecimento desta modalidade de atendimento às crianças e adolescentes em 

situação de internação” (SANTOS; PEREIRA; BARRETOS, 2013, p 165).  

Considerando que a hospitalização é um processo que gera ansiedade e diferentes 

sentimentos em qualquer pessoa, principalmente em crianças e adolescentes, Fonseca (1999b) 

reforça que a atenção à saúde deve ultrapassar o aspecto biológico, considerando que são 

seres em crescimento e desenvolvimento com necessidades específicas nas diferentes fases 

das suas vidas.   

Neste aspecto, defende que quanto mais propício for o ambiente hospitalar e/ou 

domiciliar e igualmente mais próximo da vida cotidiana, mais rápido e menos sofrido será o 

pronto-restabelecimento do indivíduo. Fontes (2005) corrobora esta ideia, propondo uma (re) 

conceituação da condição infantil, definindo o papel do professor neste contexto como uma 

ponte entre a vida cotidiana da criança e o mundo hospitalar/domiciliar, que assume 

proporções relevantes na busca da compreensão do processo de elaboração da doença e da 

possível morte. 

            Discorrendo sobre a temática, Ceccin e Carvalho (1997) pontuam que as 

possibilidades que o conhecimento dá ao afeto permitem que a criança pense e compreenda 

melhor sua situação e sua condição, favorecendo uma aceitação ativa. Neste sentido Mota 

(2000), descreve que Wallon defende que aprender “alivia a dor infantil” e, se alivia a dor 

infantil, o professor tem algo a fazer onde há crianças sofrendo por questões de saúde. 

O relacionamento com a criança adoecida é mediado pela emergência de atenção às 

demandas biológicas e psicológicas, mas é essencial valorizar a escuta pedagógica do 

desenvolvimento infantil: a dimensão vivencial como ressalta Ceccin (1999). Esta dimensão 

aborda expectativas de cura, sobrevida e qualidade de vida afetiva, de retorno às atividades 

anteriores e de continuidade dos laços com o cotidiano.  

No tecer das suas ideias, Fonseca (2008) pondera que leis e documentos recomendam 

funcionamento das Classes Hospitalares e do Atendimento Pedagógico Domiciliar, mas, 

apesar de passados mais de cinquenta anos desde a primeira experiência em Classe Hospitalar 



60 

  

e mais de uma década da Resolução que prevê este tipo de atividade no Brasil, fica evidente a 

fragilidade do assunto. 

 

 2.3 O Atendimento Pedagógico Domiciliar: Referencial Teórico  

 

Para compor o presente trabalho, foi realizada uma busca por artigos relacionados ao 

tema do Atendimento Pedagógico Domiciliar. Para tanto, procurou-se identificar descritores 

que demonstrassem o caráter multidisciplinar do objeto em foco e que tivessem correlação 

com os objetivos da pesquisa. Obteve-se pouco material acadêmico que abordasse esta 

temática.   

Contudo, estudos e pesquisas, no âmbito internacional e nacional, relacionados à 

Classe Hospitalar encontram-se disponibilizados com maior incidência em artigos científicos, 

livros, documentos oficiais, textos apresentados em congressos e em eventos acadêmicos. 

Fez-se uma busca atenciosa deste material, visto que alguns mencionam o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar.  

 Para o levantamento bibliográfico, utilizou-se o vocabulário controlado da USP e os 

Descritores em Ciência da Saúde (DECS).  O Vocabulário Controlado da USP é uma lista de 

assuntos utilizada para a indexação de recursos de informação no Banco de Dados 

Bibliográficos da USP – DEDALUS que abrange as áreas do conhecimento existentes na 

Universidade de São Paulo, relativas às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente, possui aproximadamente 45 mil termos, sendo constituído de termos autorizados 

para a indexação e termos não autorizados, que operam como remissivas de sinonímia (USP, 

2017).  

 Os DECS foram desenvolvidos a partir do Medical Subject Heading (MESH) e para 

busca de material utilizou-se termos como: home pedagogical support service, inclusive 

education, hospital classroon, hospital teaching, remedial teaching, teaching material, 

intersetorial collaboration, school service at hospital classsroon environment, home teaching, 

disability, formation teacher, addressing programs entre outros, e cruzamentos entre eles 

esperando que as combinações abrangessem artigos relacionados à temática.  

Os termos Educação e Saúde (Education and Health) são descritores representativos 

e importantes e trazem contribuições significativas, porém somente quando usados 

http://www.dedalus.usp.br/#_blank
http://www.dedalus.usp.br/#_blank
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isoladamente. Diante da relevância, os mesmos foram considerados neste momento da 

pesquisa. A partir de leituras exploratórias, foram selecionados os descritores: criança 

hospitalizada (hospitalized child) e educação especial (special education). 

Tal estratégia foi aplicada nas bases de dados da área da saúde Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED), na base multidisciplinar do Portal de 

Periódicos Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br), e Scientific Eletronic Library on line 

(SCIELO). Essas bases de dados foram selecionadas com a intenção de mapear o maior 

número de publicações dentro do tema pesquisado. Os resultados disponibilizados 

relacionam-se a atendimentos domiciliares clínicos e cuidados diferenciados.  

Usando os termos educação especial (special education); domicílio (domicilie); 

residência (residence) obteve-se o resultado para cento e trinta e três apontamentos, porém 

somente quatro mencionavam o afastamento escolar, sem abordagem sobre acompanhamento 

pedagógico. Termos como instrução em casa (homebound instrution), programas residenciais 

(adressing programes), deficiência (disability) não constam no vocabulário controlado, mas 

apareceram nesta pequena seleção de artigos. Assim, tais termos compuseram os descritores 

como uma nova opção de busca.  

Nesta nova etapa, mais cento e cinquenta e sete estudos foram sugeridos, porém as 

variações eram acentuadas e com tendência para a formação dos profissionais que atuam no 

serviço de home care, com abordagens diante de pacientes com deficiência renal, hepática, 

cardíaca, respiratória, nutricional, com transtornos psiquiátricos, em tratamento oncológico 

entre outros. Seis estudos apresentavam alguma relação com a temática desta pesquisa por 

mencionarem o acompanhamento escolar de crianças e adolescentes debilitados, em 

tratamento, que deveriam permanecer na residência e ter acompanhamento escolar, sendo que 

dois documentos sinalizavam normativas deste acompanhamento escolar em estados dos 

EUA. 

 Boonem e Petry (2011) discorrem no seu artigo sobre a percepção dos alunos e 

familiares com a oportunidade de continuidade acadêmica para alunos de sete a dezenove 

anos, matriculados em escolas públicas e que receberam o atendimento escolar domiciliar no 

período de 2008 e 2009, em Leuven, na Bélgica. Reforçam a importância do ambiente escolar 

para o desenvolvimento cognitivo e psicológico validando a oportunidade que, na maioria dos 

casos, possibilitou harmonioso retorno para a escola de origem, minimizando os prejuízos 

acadêmicos. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/#_blank
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Com apontamentos relacionados à temática desta investigação, o artigo de Carney e 

Porter (2009) relata a importância da percepção dos prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, 

da linguagem, do comportamento, sensorial e motor causado por lesões adquiridas no sistema 

nervoso central e do apoio educacional especial que estas crianças necessitam, além da 

intervenção multidisciplinar de saúde. Reforçam a legislação de 1975, a Individual with 

Disabilities Education Act (IDEA) e mencionam algumas revisões feitas nesta legislação. 

Abordam também, o documento norteador das escolas públicas, nomeado Individualized 

Educational Program (IEP), no qual são detalhadas necessidades, comportamentos, 

intervenções, evoluções do desenvolvimento para os alunos que constituem público alvo da 

Educação Especial. Mencionam o comprometimento dos profissionais das escolas com o 

preenchimento e atualização deste documento, além de relatarem outras normatizações para a 

efetivação do atendimento escolar na residência, quando necessário, valorizando as 

oportunidades de continuidade acadêmica e o preparo para o retorno ao ambiente escolar. 

Seymour (2004), professora de Classe Hospitalar e Atendimento Domiciliar 

apresenta vivência pessoal no Piligrim Hospital School, em Boston, nos Estados Unidos da 

América (EUA). Como professora que trabalha no serviço, descreve condições de educação 

fora do ambiente escolar para alunos com impedimentos de frequência na escola. Valoriza as 

possibilidades e a remoção de barreiras que este acompanhamento proporciona, além de 

apresentar a bem-sucedida experiência com dois alunos que tiveram muitos progressos no 

desenvolvimento por usufruírem deste atendimento. 

Neste delineamento, Shaw, Michael e Sarrasin (2014) apresentam estudo realizado 

em Montreal, Canadá, publicado na Heath Psychology Report, considerando que a instrução 

escolar em casa remove barreiras e diminui os riscos de perda acadêmica às crianças e jovens 

com problemas de saúde impeditivos de frequência escolar. Ressaltam a importância do 

acompanhamento de profissionais das áreas da educação e saúde, além de orientação e/ou 

suporte policial quando necessário. Pontuam sobre o envolvimento familiar nesta ação e uso 

de tecnologia específica como fatores colaborativos na diminuição da vulnerabilidade da 

população em idade escolar com doenças crônicas que recebem acompanhamento escolar em 

domicílio, além de descreverem possibilidades, a elegibilidade e impedimentos para a 

concretização deste tipo de atendimento. 

Fez-se a leitura dos guias de normatizações, explicações e de orientações sobre a 

garantia do Atendimento Escolar Domiciliar a alunos com impedimento de frequência escolar 

por doenças dos estados da Carolina do Sul (2013), com o Medical Homebound Instruction, e 
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de Michigan (2017), com documento elaborado pelo Departamento de Educação de Michigan, 

nos EUA. Os documentos apresentam os direcionamentos desde a solicitação, legitimidade do 

serviço, objetivos, participação familiar, dos alunos, do professor, o desenvolvimento 

administrativo e pedagógico do atendimento.   

Diante da limitada oferta de publicações acadêmicas específicas para o estudo, fez-se 

uma busca livre no ambiente virtual utilizando os mesmos descritores, palavras-chave e 

cruzamentos da busca das bases de dados anteriormente mencionada. Neste momento, 

direcionando para o tema Atendimento Pedagógico Domiciliar, visualizaram-se alguns textos, 

resumos expandidos de Congressos e eventos acadêmicos, resoluções estaduais, manuais e 

portarias que relatam o atendimento escolar no domicílio desenvolvido em alguns municípios 

brasileiros descrevendo ações, sua sistematização e normatização.  

Neste delineamento, dentre alguns textos e resumos apresentados em eventos 

acadêmicos, temos uma experiência de alfabetização e letramento no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar em Curitiba, quando Fontana e Barbosa (2008) narram uma proposta 

que valoriza a importância da leitura como elemento motivador e agregador de saberes. 

Barbosa (2009) relata políticas do Atendimento Pedagógico Domiciliar da Rede Municipal de 

Ensino de Curitiba. Pondera sobre a especificidade desta proposta inclusiva considerando a 

relevância do tempo e das formas de aprender ao apresentar a eficácia dos atendimentos 

observados, em 2008, no município.  

Godoy (2009) menciona a experiência de Atendimento Pedagógico Domiciliar 

ocorrido em Londrina, com uma aluna do 1º Ano do Ensino Médio, em tratamento 

oncológico, que necessitou de acompanhamento diferenciado do oferecido pelo Hospital 

Universitário Regional Norte do Paraná. Este atendimento envolveu momentos de 

acompanhamento na escola, no hospital e no domicílio, conforme as condições de saúde da 

estudante.  

Ampliando a especificidade na temática, Avanzini e Silva (2011, 2014) discorrem 

sobre práticas pedagógicas e educacionais dos Atendimentos Domiciliares e Hospitalares nos 

município de Araucária e Curitiba priorizando o processo de ensino e aprendizagem. 

Abordam a legislação nacional, instruções municipais no Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização Hospitalar e Domiciliar (SAREH), a visão dos professores, a responsabilidade 

da Coordenadoria de Atendimento às Necessidades Especiais (CANE) da Secretaria de 

Educação do Paraná, sobre os atendimentos no âmbito hospitalar e domiciliar.  
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 A experiência sobre educação hospitalar e domiciliar em Juiz de Fora e apresentada 

por Nazareth (2012), contou com a análise do Atendimento Escolar Hospitalar e Domiciliar 

através de entrevistas com profissionais do Setor da Educação da Supervisão de Atenção à 

Educação na Diversidade (SAEDI), Articulação Intersetorial, Núcleo Especializado de 

Atendimento à Criança Escolar e Conselho Tutelar. Neste estudo, propõe-se a análise 

comparativa com as experiências de Classe Hospitalar do Rio de Janeiro, Distrito Federal, 

Porto Alegre e Belo Horizonte.   Oliveira (2013) descreve o histórico das Classes Hospitalares 

no Brasil, expondo a legislação pertinente e fazendo apontamentos sobre Atendimento 

Domiciliar no país, através da análise quantitativa do serviço oferecido, em 2013, observando 

publicações no ambiente virtual. 

Neste momento, observou-se também a Resolução 25º de 2016, da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, normatizando o Atendimento Pedagógico Domiciliar e a 

Instrução nº 01/2013 da Secretaria Municipal de Educação de Araucária (ARAUCÁRIA, 

2013), Paraná, estabelecendo o funcionamento do serviço do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar no município. Moreira (2015) apresenta o relato de caso de estudante 

transplantado que iniciou este atendimento em 2011 e, pela eficácia observada, possibilitou 

novas experiências a partir de 2013, em Feira de Santana, na Bahia.  

Na leitura de documentos, textos e artigos sobre Classe Hospitalares propostos por 

Fonseca (1999a, 2008, 2011, 2015) observa-se que a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), centraliza algumas ações sobre Classes Hospitalares e Atendimento 

Pedagógico Domiciliar no Brasil. O serviço de orientação, aproximação profissional 

desenvolvido pela UERJ referente à Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar 

acolhe e divulga informações na página www.escolahospitalar.uerj.br, onde é possível obter 

informações mais detalhadas dos locais e pesquisas em andamento.  

Do ambiente virtual da UERJ, é viável acessar o Half Yearly Newsletter, 

demonstrativo da Universidade que promove divulgação da legislação pertinente ao 

Atendimento Educacional Hospitalar, com relatos da criação de novas Classes Hospitalares e 

divulgação de eventos nacionais e internacionais relacionados à temática. Nesta linha de ação, 

direciona contato com a Rede Latino Americana pelo Direito de Educação da Criança Doente 

(www.redlaceh.com), com sede no Chile, que articula as informações sobre este atendimento 

nos países americanos e caribenhos, tentando estreitar informações com profissionais 

interessados. 

http://www.escolahospitalar.uerj.br/
http://www.redlaceh.com/
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Realizaram-se também buscas aos textos disponibilizados no site da REDLACEH e 

na Fundacion Carolina Labra Riquelme do Chile. Dentre estudos, textos, normatizações e 

resumos disponibilizados no site, cita-se a implantação da Ley 9.338, na Argentina e Ley 

26.206/2006, em Córdoba, que é comentada por Corazon (2008) e Guzmán (2009), assim 

como criação da Institucion Escuela Hospitalaria y Domiciliaria “Semillas del Corazon” em 

Córdoba, na Argentina. Apresentam as normatizações da atenção especializada prestada a 

crianças e jovens doentes, mencionando os avanços e aprendizagens realizados em 

experiências vivenciadas por profissionais da escola, no período de 2005 a 2007. Relatam que 

a escola conta com equipe de professores e de profissionais da saúde para prestar atenção 

integral aos estudantes.  

Em outro texto, Gusmán e Martin (2009) realçam o espaço de trabalho da Escola 

Domiciliar como um espaço de encontro do saber, reforçando a capacidade criativa e 

inovadora do professor domiciliar. Conforme preceptores ideológicos da REDLACEH, 

apresentam a escola pública com gestão privada Semillas del Corazon narrando situações de 

intervenção. Violant (2010), da Universidade de Barcelona, apresenta resumo para o Primer 

Congresso Latino Americano y Del Caribe onde discorre sobre o perfil profissional dos 

professores que atuam na Classe Hospitalar e propõe avaliar componentes transversais e 

específicos para o desenvolvimento profissional e investigador dos Pedagogos que exercem 

sua ação no âmbito hospitalar visando aprimorar a ação educativa.    

Cubero (2011), nesta mesma linha, expressa a atenção interdisciplinar para as 

crianças e jovens adoecidos com impedimento de frequência escolar na Venezuela. Vale, 

Milani e Neves (2015) apresentam publicação narrando a experiência de dois alunos de 

Salvador, Bahia, que receberam acompanhamento escolar no domicílio.  

Leon e Miranda (2016) pontuam a reforma política educacional chilena, 

implementada a partir de 1999, ressaltando a influência de pensadores e pesquisadores com a 

preocupação do desenvolvimento de todos, proporcionando aprendizagens e garantindo 

igualdade de oportunidades. Discorrem sobre os diferentes âmbitos de intervenção e 

articulação com a equipe interdisciplinar e sobre a flexibilização da ação educativa.  

Com caráter multidisciplinar, Godoy et al (2016) narram a experiência da Unidade de 

Reabilitação Pediátrica da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do 

Chile, que atende crianças em idade escolar com doenças crônicas, salientando a atenção 

educativa multidisciplinar e a legislação local.  
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Marchant e Navarro (2016) descrevem os aspectos centrais do modelo curricular 

implementado no Chile, desde 2005, pela equipe docente do Programa de Atenção Educativa 

Domiciliar (PAED) da Fundação Carolina Labra Riquelme no atendimento educacional a 

crianças e jovens em idade escolar que estejam impossibilitados de frequentar a escola por 

motivo de saúde, visando à continuidade dos estudos e a reinserção social e escolar. Abordam 

questões sobre a legislação normativa e de ordem técnico pedagógica. 

Complementando, como descreve Fonseca (2015), um levantamento realizado em 

2014 sobre o Atendimento Escolar no Ambiente Domiciliar no Brasil, mostra que é realizado 

em trinta e quatro Instituições, em dezesseis estados brasileiros, onde são atendidas crianças e 

jovens doentes que não estão hospitalizados, mas que, devido às condições de saúde, não 

frequentam as aulas na escola regular de ensino. Essa modalidade de ensino é oferecida, 

conforme detalhamento dos estados a seguir: Acre, Pará, Ceará, Maranhão, Bahia, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A relação apresentadas no 

documento Half Yearly Newsletter nº 31/2015 (2016) pontua o acompanhamento escolar ao 

atendimento realizado nestas Instituições de apoio ou casas lar.  

Mediante os estudos apresentados, percebe-se a notória necessidade de efetivação 

deste atendimento e a ainda frágil produção acadêmica específica. 

 

2.4 O Atendimento Pedagógico Domiciliar na Rede Municipal de Ensino de Santos 

 

Visando dar continuidade a essa investigação, apresenta-se o contexto desta pesquisa 

lembrando que o movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos aprenderem sem nenhum 

tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional, 

fundamentado na concepção de direitos humanos.  

Para compreensão do ambiente desta pesquisa, neste momento será apresentada a 

região onde se situa a Rede Municipal investigada, assim como breve caracterização 

organizacional. Conforme apresenta Mendes (2016), a cidade de Santos localiza-se no litoral 

do Estado de São Paulo. Com uma área total de 280,3 km², está a 72 km da capital do Estado. 

Santos é a maior cidade do litoral paulista e sede da Região Metropolitana da Baixada 
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Santista. Possui o maior porto da América Latina, responsável pela dinâmica econômica da 

cidade, não desconsiderando o turismo e a pesca.  

Com seus quatrocentos e setenta e dois anos de existência, completados em 26 de 

janeiro de 2018, o município possui aspectos históricos relevantes no cenário nacional. A 

cidade conta com, aproximadamente, 434 mil habitantes, subdivididos em seus sessenta e 

nove bairros: cinquenta e oito bairros na parte insular e onze na área continental descreve a 

autora. 

Sobre o perfil organizacional da Rede Municipal de Ensino, Mendes (2016) pontua 

que a SEDUC de Santos é responsável pela autorização de funcionamento e supervisão das 

oitenta e uma escolas da Rede Municipal de Santos. A SEDUC é o centro operacional da 

educação praticada nas escolas da cidade, mas, as escolas não são homogêneas 

pedagogicamente. Cada escola municipal é denominada Unidade Municipal de Ensino 

(UME), acrescida do seu onomástico. Todas as UMEs seguem Regimento Escolar, 

documento que apresenta as orientações e normas que organizam o seu funcionamento com 

base na legislação vigente.  

 No que se refere ao gerenciamento das UMEs, a SEDUC conta com o Gabinete do 

Secretário de Educação e a Coordenadoria de Supervisão (COSUP) das unidades escolares. 

Complementam estes setores, três departamentos: o Departamento de Planejamento 

(DEPLAN), o Departamento de Administração e Finanças (DEAFIN) e o Departamento 

Pedagógico (DEPED). Cada departamento está subdividido em seções. Na sequência, para 

este estudo, destaca-se o DEPED, visando localizar a prática profissional da pesquisadora no 

panorama da rede municipal de ensino.  

O DEPED é formado por duas coordenadorias: a Coordenadoria de Formação 

(COFORM) e a Coordenadoria de Políticas Educacionais (COPED). A COFORM é 

responsável pelas ações da formação continuada em serviço, dos projetos especiais e da 

tecnologia da informação. Compõe-se pela Seção de Formação Continuada (SEFORM), 

Seção de Núcleo Tecnológico (SENUTEC), Seção de Projetos Educacionais Especiais 

(SEPROJE) e Seção de Biblioteconomia (SEBLIBI). 

A COPED gerencia o desenvolvimento de normas, programas e ações para a 

implantação de políticas públicas. É composta pela Seção de Educação Infantil (SEINF), 

Seção do Ensino Fundamental (SEFEP), Seção da Educação de Jovens e Adultos (SEJA) e a 

Seção de Educação Especial (SEDESP), que organiza as ações para o atendimento aos alunos 
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com deficiência. Uma das ações gerenciadas pela SEDESP é o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Neste estudo, focaliza-se a SEDESP por fazer o gerenciamento do projeto e 

apresentar como objetivo desvelar crenças, dúvidas, propostas, possibilidades e dificuldades 

enfrentadas no percurso escolar dos alunos. 

Nesta perspectiva, a SEDUC de Santos visando educação para todos, seja nas UMEs 

de Educação Infantil ou de Ensino Fundamental, busca tecer oportunidades educacionais que 

assegurem o acesso e permanência dos estudantes, a fim de atender à singularidade e 

diversidade humana.  

Fundamentadas na legislação vigente e nos documentos nacionais e internacionais, 

como a Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, originam-se as diretrizes e diversas 

abordagens propostas pela SEDUC, por meio DEPED, COPED e SEDESP. 

O Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar, alicerçado nos Pareceres CNE/CEB 

nº17/2001 e CNE/CEB nº 31/2002 destina-se a viabilizar a educação escolar de alunos 

impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, que implique na 

permanência prolongada em domicílio, efetivou-se no ano de 2005, em caráter de trabalho 

experimental de alfabetização, objetivando desenvolver a prática pedagógica na perspectiva 

da educação inclusiva, atendendo à diversidade dos educandos, promovendo a acessibilidade 

arquitetônica e de comunicação, acesso ao conhecimento, assim como intercâmbio com a 

escola, possibilitando ao educando o desenvolvimento de relações interpessoais e a vivência 

na sua totalidade do processo ensino/aprendizagem.  

Neste período, era atendida uma aluna com amiotrofia espinhal tipo II, cadeirante e 

dependente de respirador artificial, matriculada na Rede Municipal. No ano letivo de 2006, 

para proporcionar a participação e o contato da aluna com o grupo classe onde estava 

matriculada, foram disponibilizados recursos audiovisuais, por meio de webcam instalada no 

computador da aluna em domicílio e outra na sala do laboratório de informática da UME para 

momentos de aula. 

Para atender as suas especificidades, o conteúdo explorado seguia o proposto pela 

SEDUC, divulgado bimestralmente no Diário Oficial de Santos, respeitando as adequações 

curriculares, as diretrizes e orientações do DEPED, da COPED e da antiga Seção de 

Atendimento às Necessidades Educacionais Especiais (SANEE), atual SEDESP. As 
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orientações e o processo de ensino/aprendizagem eram acompanhados, mensalmente, por 

colaboradores da SANEE. 

Em 2007, colaboradores do DEPED, da COPED e da SANEE, visando à importância 

do trabalho articulado entre os professores que atuavam no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, os professores da sala regular de ensino, a equipe gestora da UME e os familiares, 

passaram a realizar reuniões sistemáticas e visitas mensais aos alunos no domicílio com os 

profissionais envolvidos. 

Neste período, o projeto atendia duas alunas com amiotrofia espinhal tipo I e tipo II, 

dependentes de respirador artificial e oxigênio, matriculadas na rede municipal da cidade de 

Santos.  Foi viabilizado transporte para garantir o acesso e a participação das alunas nas aulas 

presenciais, eventos e projetos das UMEs. O Atendimento Pedagógico Domiciliar contava 

com dois professores atuando na articulação do trabalho pedagógico conforme protocolo 

estabelecido pela SEDUC. 

No ano letivo de 2008, a SEDUC por meio do DEPED, da COPED e da SANEE, 

considerando, os artigos 205º e 214º da Constituição Federal, os artigos 5º e 23º da LDBEN, 

9394/1996, o artigo 24º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

estabelece as Diretrizes para normatizar o Atendimento Pedagógico Domiciliar, dispostas na 

Portaria nº 25/2008. 

Este atendimento continua acontecendo desde então, de forma crescente, seguindo 

normativas estabelecidas pela atual SEDESP do DEPED, por meio das Portarias nº109/2008; 

nº 73/2009; nº 55/2011; nº 48/2012; nº 90/2013; nº 76/2014; nº 75/2015; nº101/2016 

(ANEXO 1) (SEDUC, 2017); nº 111/2017 da SEDUC de Santos. A quantidade de alunos 

apresenta variação constante, tanto pelo retorno de alguns estudantes para o ambiente escolar, 

como pela indicação e início de novos atendimentos.  

 

 2.5 Itinerários do Atendimento Pedagógico Domiciliar no Município de Santos 

 

A SEDESP faz o gerenciamento e acompanhamento do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar na cidade de Santos. As solicitações para este atendimento são encaminhadas pelas 

UMEs em que os alunos estão matriculados ou trazidas pelos pais e/ou responsáveis nos 
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atendimentos ao público na seção, onde são explicadas as normatizações e o funcionamento 

do Atendimento Pedagógico Domiciliar no município. 

Verificados o laudo e a solicitação médica para o atendimento pedagógico no 

domicílio por impossibilidade de frequência no ambiente escolar, agenda-se uma visita inicial 

ao aluno por colaboradoras da SEDESP. Neste primeiro contato, realizam-se observações, 

sondagens iniciais, orientações sobre a organização do Atendimento Pedagógico Domiciliar e 

obtêm-se informações sobre a rotina do aluno. O olhar atencioso da colaboradora permeia este 

encontro e permite a compreensão das primeiras atividades que podem ser propostas 

conforme as condições e especificidades de cada aluno. As percepções, possibilidades e 

desafios percebidos neste encontro inicial com o aluno são relevantes para orientações 

repassadas à escola e aos professores sobre o tempo e as formas diferenciadas de aprender.  

A família é essencial e potencialmente parceira compartilhando informações para 

este processo. No encontro inicial, faz-se a sugestão para organização física do espaço 

pedagógico, conforme as condições, necessidades do aluno e as possibilidades da residência. 

Após o primeiro contato, abre-se período de inscrição e atribuição do projeto para 

professores concursados da Rede Municipal de Ensino de Santos que tenham interesse em 

atuar no Atendimento Pedagógico Domiciliar de acordo com a legislação municipal vigente. 

Para este estudo, considera-se a Portaria nº 101/2016 (ANEXO 1).  

Conforme estabelece em seu Art. 7º, são atribuições do professor do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar:  

I - elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Pedagógico, organizando 

atividades a partir das necessidades, potencialidades e habilidades dos alunos com 

base no Plano de Curso vigente; 

II - elaborar cronograma anual flexível, quando necessário, para aula presencial; 

III - ampliar as habilidades dos alunos por meio da tecnologia assistiva, promovendo 

sua autonomia; 

IV - estabelecer articulação com os professores titulares de classe e Equipe Gestora 

da UME em que o aluno se encontra matriculado, objetivando a disponibilização de 

recursos pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que promovam a 

participação do aluno nas atividades escolares; 

V - registrar o processo educativo em diário de classe específico; 

VI - elaborar as adequações curriculares, metodológicas, didáticas e avaliativas 

(Portaria nº 101/2016, SEDUC/ Santos). 

 

O professor interessado recebe orientações sobre a normatização do atendimento e 

algumas especificidades do aluno. Esta preocupação revela-se pertinente e necessária para 
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que, a partir das informações iniciais, seja possível buscar leituras e outras informações sobre 

o diagnóstico clínico do estudante, traçando relações com suas experiências profissionais, 

pautadas nas possibilidades do aluno. Explica-se também sobre o processo de contemplar 

vários momentos de aprendizagem utilizando vídeos, jogos, brincadeiras, pintura, brinquedos, 

livros de leitura, receitas, músicas, filmes, entre outras situações similares às que acontecem 

no ambiente escolar. 

Durante este primeiro contato, compartilham-se experiências exitosas de outros 

professores, alertando para situações de aproximação e interação com os outros alunos da sala 

por meio de atividade específica na escola, bilhetes, vídeos, entre outros ou a possibilidade de 

assistir a uma explicação que o professor titular da sala esteja apresentando para um conteúdo 

com a webcam ou filmagem no aparelho celular. É oportuno ressaltar que existe um grupo, 

em aplicativo do aparelho celular, onde profissionais da SEDESP que realizam o 

acompanhamento e professores que atuam no contexto domiciliar partilham ideias de 

atividades, preocupações, recomendações, dúvidas, entre outros desafios enfrentados. 

Posteriormente às orientações e esclarecimento de dúvidas, o professor interessado é 

encaminhado para a UME onde o aluno está matriculado. A SEDESP orienta a Equipe 

Gestora da unidade sobre a aproximação com os professores titulares da sala, com professores 

dos anos anteriores e professores do AEE para que compartilhem informações sobre o aluno, 

caso já o conheçam. Vale ressaltar que o contato com os professores titulares especialistas do 

Ensino Fundamental II exige maior envolvimento e articulação da Equipe Gestora devido à 

dificuldade de horário e ao menor período nas salas de aula.  

A Portaria Municipal que regulamenta o projeto estabelece no Art. 8º e 9º as 

normativas básicas que orientam ações de profissionais da Equipe Gestora, tais como: 

Art. 8º A Coordenação Pedagógica deverá: 

I - subsidiar o trabalho do Professor do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

acompanhando os avanços e as dificuldades do aluno, procurando apresentar 

propostas diversificadas; 

II - realizar articulação constante entre o professor do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar e os professores titulares de classe. 

Art. 9º A Orientação Educacional deverá: 

I - recepcionar o Professor do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar 

orientando-o sobre as relações já construídas entre o aluno e a comunidade escolar; 

II - contribuir para o desenvolvimento pessoal do aluno no que diz respeito a 

valores, atitudes, emoções, sentimentos e trabalhar em parceria com o professor do 

Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar; 
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III – viabilizar, sempre que possível, a presença do aluno no ambiente escolar, 

compreendendo suas necessidades e possibilitando sua permanência, mesmo por 

curtos períodos, na UME  (Portaria nº 101/2016 SEDUC/ Santos). 

 

Após o contato com os profissionais da UME, solicita-se o agendamento da reunião 

de apresentação e registro dos procedimentos combinados com a família, o professor do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar, o professor titular da classe e membros da Equipe 

Gestora. Nesta reunião, estipulam-se horários de adaptação, necessidade de comunicação com 

a escola no caso de eventualidades que impeçam a aula em alguns dias, gerenciamento do 

material de apoio para utilização do professor entre outros acertos.  

A atuação profissional pautar-se no respeito à individualidade e na valorização do 

potencial do aluno torna-se fator norteador estabelecido para o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Alerta-se sobre a possibilidade da receptividade para novas experiências, para a 

diversificação de métodos, sem seguimento único a propostas pré-estabelecidas, como reforça 

Mannoni (1988). Existem “lugares vazios” para os imprevistos e tentativas de tornar a 

aprendizagem realmente significativa, defende a autora.  

Nesta reunião inicial, reapresentam-se as funções dos profissionais da escola na casa 

do estudante. Afinal, a rotina da residência já existe com pais, outros filhos, avós, cuidadores, 

entre outros ocupantes. Faz-se necessário reforçar algumas regras e limites para todos os 

envolvidos e o registro do que ficou estipulado para este momento. É recomendação da 

SEDESP que alterações destes combinados sempre sejam registradas em reunião com a 

Equipe Gestora da UME e que estes documentos fiquem arquivados no prontuário escolar do 

aluno. A partir desta reunião, começam efetivamente as aulas do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, respeitando-se sempre a indicação médica quanto à restrição de períodos maiores, 

de utilização de materiais, posicionamento do aluno entre outras especificidades. 

Apesar da liberdade em traçar estratégias de atuação conforme previsões do plano de 

curso e eventuais adequações orienta-se que nos encontros iniciais os professores realizem 

atividades que permitam maior observação e construção de vínculo com os estudantes. 

Mannoni (1988) salienta que ao reconhecer as necessidades e possibilidades do outro, 

desenvolve-se o respeito e admiração necessários para permitir novas oportunidades de 

interação e aprendizagem.  É fundamental para o professor traçar combinados com os alunos 

que permitam a expressão com naturalidade, o falar, olhar no olho, aventurar-se sem medo.  

Conforme a fase escolar do aluno indica-se a sondagem para verificação do nível de 

escrita, de leitura, avaliação de reescrita, do desenho, de instrumentos para comunicação, de 
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como trabalhar a oralidade, o fazer escolhas e expressar ideias. Esta sondagem aumenta a 

compreensão sobre o que Vygotsky (1997) denomina de desenvolvimento real do estudante. 

A partir deste conhecimento, o professor pode traçar estratégias de atuação para que o aluno 

atinja o máximo do seu potencial. Conhecendo seu aluno, o professor atua entre o nível real e 

o nível potencial de desenvolvimento, na chamada zona de desenvolvimento proximal. 

Visando ao aprimoramento, Fontes (2005) sinaliza que é nesta zona do 

desenvolvimento que o aprendizado desempenha papel fundamental. Situações orientadas 

para níveis já atingidos ou demasiadamente complexos para aquele momento tendem a se 

tornar ineficazes e insuficientes para o desenvolvimento global da criança. Vygotsky (1997) 

pontua que a partir da interferência do professor na zona de desenvolvimento proximal, 

amplia-se o nível de desenvolvimento real e contribui-se efetivamente para movimentar os 

processos de desenvolvimento que ainda estão latentes ou imaturos. A intervenção 

pedagógica provoca avanços que demorariam a acontecer espontaneamente. 

Não menos importante nesta etapa, é considerar a história de vida e atentar para 

aspectos emocionais do aluno. Perceber as fragilidades e particularidades, principalmente nos 

momentos de desconforto gerados pela enfermidade, faz parte da rotina dos professores do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar que possuem completa autonomia para replanejamentos, 

pausas de atividades e reorganizações em função do estado de saúde do aluno que sempre 

deve ser priorizado.  

Com frequência, professores demonstram e narram angústias sobre o processo 

pedagógico, solicitando sugestões de atividades ou manifestam preocupação com o 

rendimento escolar do aluno diante de intercorrências clínicas frequentes. Nestas situações, os 

professores são acolhidos e conscientizados sobre as expectativas e o momento possível do 

“fazer pedagógico” com o aluno. Percebem que, com conduta fundamentada e respeito às 

possibilidades de cada aluno, estão traçando o caminho do entendimento e das oportunidades 

de aprendizagem. As particularidades dos alunos, principalmente dos que recebem o 

Atendimento Pedagógico Domiciliar, precisam ser extremamente consideradas pela 

fragilidade que apresentam.  

O professor do Atendimento Pedagógico Domiciliar é orientado a comparecer à 

UME diariamente para cumprir demandas administrativas, encontrar o professor titular da 

sala e se apropriar das atividades que estão sendo propostas para os colegas.  Na escola, os 

professores partilham experiências, esclarecem dúvidas e o professor do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar realiza as adequações das atividades, sempre que necessário. Conta 
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com o professor de Educação Especial, que atua na UME, para outras interações e 

esclarecimentos sobre ajustes curriculares, de materiais ou utilização de outros recursos para a 

aprendizagem. Nos dias que o aluno não esteja bem, tenha algum acompanhamento clínico  e 

não seja possível o período de aula o professor é comunicado pela família e permanece na 

UME colaborando com as demandas pontuais.  

A rotina diferenciada da criança, da família e a separação dos amigos podem deixar 

os estudantes mais fragilizados, podendo até alterar o seu sistema imunológico conforme 

apresenta Fontes (2005). O professor do Atendimento Pedagógico Domiciliar assume papel 

de parceiro, do profissional que interliga aluno e existência fora da residência, através do 

processo de aprendizagem. 

Os professores que atuam no Atendimento Pedagógico Domiciliar realizam 

atividades organizadas de forma integrada, envolvendo os conteúdos propostos no Plano de 

Curso da SEDUC/ Santos e indicados pela escola de origem do aluno. Neste momento, é 

importante salientar que há, em muitas situações, a dificuldade para se colocar em prática um 

currículo rígido.  Os dias poderão ser muito diferentes uns dos outros e o profissional precisa 

ajustar adequações além de, em alguns momentos, enfrentar a impossibilidade de atendimento 

por instabilidade clínica do estudante. Fonseca (2008, 2010) salienta a necessidade de que o 

professor esteja preparado para lidar com as referências subjetivas do aluno, reforçando a 

importância da destreza e discernimento para atuar com planos e programas abertos, móveis, 

mutantes, constantemente reorientados pela situação especial e individual de cada estudante.  

Com relação ao trabalho educativo, o professor deve compreender e ver o aluno 

como um ser pleno, que ao enfrentar o tratamento de saúde apresenta um perfil e necessidades 

diferenciadas das manifestadas pelos alunos presentes nas salas regulares. Sobre a 

importância da manutenção do processo de ensino e aprendizagem no período de internação 

hospitalar ou no domicílio para os alunos, Matos e Muggiati (2012) entendem que o educando 

está em momento diferenciado da sua vida, todavia não impossibilitado, pelo seu estado de 

saúde, de continuar sua trajetória escolar. A práxis pedagógica deve propor condições de 

trabalho que atendam às dificuldades do aluno, possibilitando momentos de aprendizagem. 

O professor, sensível ao estado do estudante, torna sua ação de ensinar num ato de 

companheirismo, de cumplicidade e disponibilidade para estabelecer parcerias. Muitas vezes 

precisa empenhar-se para compreender por meio da postura e do olhar do aluno, o 

contentamento, a compreensão, o pedido de ajuda e acaba por exercer competências humanas 

que garantem qualidade e muito afeto na educação. Complementa Fontes (2005), que o 
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professor deve respeitar o sofrimento, o medo, o anseio, a dor, a alegria, a depressão, a 

agressividade, enfim, todos os sentimentos tristes e felizes que aluno com situação de saúde 

peculiar pode ter, para além das atividades pedagógicas, possibilitando oportunidades de 

expressão.  

Diante desta necessidade, Ortiz e Freitas (2014) ponderam que o professor passa a 

ser um estimulador cauteloso, solícito e atento, reinventando formas para desafiar o estudante 

quanto à continuidade dos trabalhos escolares, a vencer a doença, a vislumbrar novas 

aprendizagens e projetos, condições de pertencimento na sociedade e ambiente escolar e, 

acima de tudo, possibilidades similares aos outros estudantes. 

É imprescindível que o professor saiba escutar, compreender o aluno deste contexto. 

A sensibilidade revela-se uma habilidade que os professores devem aprender a desenvolver. A 

escuta precisa ser sensível e respeitosa às necessidades, mas sem ser invasiva ou negligente às 

demandas delicadas deste momento das suas vidas.  

Ceccin (1999) menciona a “escuta pedagógica” para agenciar conexões, necessidades 

intelectuais, emoções e pensamentos. Fontes (2005) afirma que o termo “escuta” provém da 

psicanálise e diferencia-se da audição. Enquanto audição refere-se à apreensão/compreensão 

de vozes e sons audíveis, a escuta refere-se à apreensão/compreensão de expectativas e 

sentidos, ouvir além das palavras, as lacunas do que é dito e os silêncios, prestando atenção a 

expressões, gestos, condutas e posturas. A escuta não se limita ao campo da fala ou do falado. 

Ela mostra a singularidade do indivíduo. 

Acresce Fontes (2005) que, neste contexto, faz-se fundamental mencionar o papel do 

professor em considerar os processos cognitivos que o estudante é capaz de estabelecer, 

propiciar um ambiente favorável para a aprendizagem através de atividades que captem e 

valorizem suas habilidades, além de cultivar a alegria de aprender, de ensinar, de ouvir, de 

pensar, de refletir e de ser. 

A equipe da SEDESP é responsável por realizar visitas periódicas para orientações 

aos professores e observação dos alunos. Quando necessário, recebe ou convoca os 

professores para outros esclarecimentos e suporte na própria seção. Os professores, assim 

como a Equipe Gestora, são orientados sobre a articulação com equipe multiprofissional de 

saúde que acompanha o aluno para troca de saberes, conhecimento de novas possibilidades e 

de abordagens. Muitos replanejamentos são efetivados após esta articulação intersetorial 

colaborando para ações mais assertivas.   
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Pela convivência mais próxima com as demandas dos alunos, alguns professores 

estreitam contato com a equipe multiprofissional e solicitam à família o agendamento de 

atendimentos em horário que viabilize esta interação. Outros professores agendam o encontro 

nos locais onde o aluno faz o acompanhamento clínico. Estes momentos são autorizados pela 

SEDESP e combinados com a Equipe Gestora, assim como sugerido que os gestores 

acompanhem o professor ou realizem o encontro caso haja alguma incompatibilidade de 

horário. 

A articulação entre os serviços de Educação e Saúde, visando ao melhor atendimento 

aos estudantes, é apresentada pelo CNE desde 2001, em seu Art.13º quando reforça que os 

sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o 

atendimento educacional a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de 

tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 

permanência prolongada em domicílio (BRASIL, 2001). 

Apesar da legislação apontar para ações mais efetivas, vivenciam-se dificuldades 

com buscas pessoais e isoladas de aprimoramento. Ainda que a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Atenção à Diversidade e Inclusão do MEC, (SECADI), reforce 

que a implantação da Classe Hospitalar ou do Atendimento Pedagógico Domiciliar requeira 

ações intersetoriais planejadas entre as secretarias de Educação e de Saúde, muitas vezes 

percebe-se fragilidade na viabilização desta articulação.  

Os professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar participam de reuniões de 

trabalho com a equipe da SEDESP para trocas de experiências, aprendizados e esclarecimento 

de dúvidas. Também são convocados para capacitações mensais em horário de trabalho onde, 

além de embasamento teórico, são realizadas oficinas de construção de materiais e apoio 

pedagógico.  

Alguns estudantes possuem autorização médica de visitas esporádicas na escola. 

Nestes momentos, são acompanhados pelos professores do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, familiares e profissionais do Home Care, caso possuam. Estas oportunidades são 

enriquecedoras para todos os envolvidos. O processo de educação tem como objetivo 

principal o Ser Humano e a potencialização do seu desenvolvimento. Durante o processo de 

escolarização, as crianças e os adolescentes experimentam, descobrem e exercitam diferentes 

formas de organizar o mundo e, consequentemente, reinventam sua maneira de sentir e se 

relacionar.  
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No caso de alta médica, o aluno retorna gradativamente para as atividades no 

ambiente escolar e, geralmente, opta-se por um período de continuidade do professor do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar no ambiente escolar, para que todos tenham maior 

segurança e este acompanhamento passe a ser desnecessário. Mesmo reconhecidos alguns 

avanços legais, ainda se faz relevante a garantia do direito ao Atendimento Pedagógico 

Domiciliar sem descaracterizar as particularidades ou provocar quaisquer constrangimentos 

ou negligência a todos que necessitem deste serviço.  

A garantia constitucional da educação para todos, atrelada à crescente demanda de 

alunos com alterações de saúde impeditivas de frequência escolar, permeiam e reforçam a 

continuidade do Atendimento Pedagógico Domiciliar realizado pela Secretaria de Educação 

de Santos. Documentos oficiais preconizam a necessidade da efetivação deste atendimento 

pelos sistemas de ensino, assim como a gradativa solicitação dos familiares, passando de dois 

alunos em 2007, para vinte e dois alunos atendidos no ano de 2017.   

Pretende-se que os resultados obtidos despertem o interesse pelo estudo 

sistematizado e efetivação deste direito constitucional em outros municípios e favoreçam as 

oportunidades de articulação intersetorial nas normatizações e portarias municipais que 

regulamentam o Atendimento Pedagógico Domiciliar em Santos. 

Há urgência na tomada de decisões, ações e readequações. Neste cenário, enfatiza-se 

o reconhecimento da continuidade do processo escolar como garantia constitucional, em uma 

trajetória de construção do conhecimento, envolvendo possibilidades e desafios. 
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    Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

“Você se torna especial, todas às vezes, em que fizer alguém se sentir assim”. 

                                                                                                            John Vask 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender as possibilidades e desafios na construção de práticas pedagógicas 

inclusivas por professores que atuam com crianças e adolescentes com deficiência do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar na cidade de Santos.  

 

 3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar e contextualizar o Atendimento Pedagógico Domiciliar no município de 

Santos; 

 Descrever as concepções dos professores que atuam com alunos com deficiência no 

Atendimento Pedagógico Domiciliar no município de Santos; 

 Analisar se a comunicação e a colaboração participativa entre a família e os professores 

que trabalham com a criança inserida no Atendimento Pedagógico Domiciliar 

influenciam na elaboração de estratégias e propostas diversificadas de atuação 

educativa; 

 Identificar como as sugestões apresentadas por profissionais da área da Saúde 

(Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos e Psicólogos) contribuem 

para a elaboração de estratégias pedagógicas, a partir da compreensão das reais 

possibilidades das crianças e adolescentes inseridos no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar na Cidade de Santos; 

  Descrever e sistematizar possíveis ações de intervenção a partir dos achados na pesquisa 

favorecendo a educação de crianças e adolescentes pertencentes ao Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, estabelecendo um processo colaborativo entre os atores 

envolvidos e promovendo ações intersetoriais que potencializem e apoiem a atuação 

dos professores e a participação dos estudantes.  
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   Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

“As coisas mais lindas da vida não podem ser vistas, nem tocadas, mas sim, sentidas pelo 

coração”. 

                                                                                                          Saint- Exupéry 
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4  CAMINHOS METODOLÓGICOS 

          

 4.1 Delineamento da Pesquisa  

 

O presente estudo, com abordagem exploratória sobre um tema ainda pouco 

discutido no meio acadêmico, valoriza a busca do significado e da interpretação, visando 

gerar aprimoramento e conhecimentos aplicados a novos contextos. A reflexão sobre o 

pesquisador ser um sujeito singular, histórico e participante da pesquisa permeou este 

trabalho. As escolhas realizadas consideram que a metodologia qualitativa permite a análise 

da realidade que faz parte do cotidiano profissional e possibilita que o pesquisador, durante o 

processo da pesquisa, contribua para essa realidade ou outras relacionadas ao tema estudado. 

Minayo (2012) salienta que a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares e trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos. A autora complementa que esse conjunto de fenômenos humanos é entendido 

como parte da realidade social, pois o ser humano distingue-se por agir, por pensar sobre o 

que faz, por interpretar suas ações na realidade vivida e por partilhar com seus semelhantes. 

Conforme propõe Martins (2004), as metodologias qualitativas trazem a análise de 

micro processos, de estudos sobre ações individuais e/ou sociais, em uma análise intensiva 

dos dados considerando respectivas amplitude e profundidade. Para a autora, a metodologia 

qualitativa possui características como: 

 Responsabilidade: por possibilitar ao pesquisador liberdade intelectual; 

 Heterodoxia: por permitir que a análise dos dados não se fixe a padrões predefinidos, 

visto que a variedade do material qualitativo exige a valorização da capacidade 

integrativa, analítica, criadora e intuitiva do pesquisador; 

 Flexibilidade: por incorporar as técnicas mais adequadas para observação do que é 

realizado nos diferentes momentos da pesquisa; 

 Reconhecimento do sujeito como singular e histórico; 

 Valorização da subjetividade do pesquisador ao longo do processo; 

 Proximidade entre o pesquisador e o objeto de conhecimento; 
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 Busca de explicações válidas para os casos estudados, reconhecendo que os resultados 

das pesquisas são parciais. 

Demo (1998) aponta que os métodos qualitativos trazem um olhar para a realidade 

que deve privilegiar suas “marcas”, no processo de análise. “Marcas” que podem estar em 

manifestações mais frequentes ou identificadas naquilo que escapa, que é menos perceptível.  

Nesta linha de pensamento, Martins (2004) considera que a realidade é complexa e tende a ser 

desordenada, mas, pesquisando sobre ela, busca-se um modo de torná-la sistematizada e 

ordenada, para que possa ser inovada.  

Para Gómez, Flores e Jiménez (1996), a metodologia qualitativa permite múltiplos 

enfoques. Colabora para que o pesquisador preocupe-se em interpretar os fenômenos de 

acordo com os significados para os sujeitos envolvidos. Sendo assim, a pesquisa qualitativa 

utiliza-se de grande variedade de instrumentos e materiais de coleta de dados, tais como 

entrevistas, experiências pessoais, histórias de vida, observações, textos históricos ou imagens 

que possam trazer informações sobre as particularidades das situações estudadas, permitindo 

uma descrição exaustiva e densa do objeto de estudo.  

O caminho metodológico construiu-se ao longo deste estudo em consequência das 

necessidades constatadas. Ressalta-se o envolvimento e atuação da pesquisadora no contexto 

estudado e, neste cenário, definir e delimitar recortes significativos para as questões 

abordadas na pesquisa, a partir da complexa problemática que o tema comporta, constituíram-

se norteadores de escolhas e modificações para maior coerência com os objetivos e 

referenciais teóricos que subsidiam o estudo.  

 

4.2 Caracterização dos Alunos do Atendimento Pedagógico Domiciliar 

      

A seguir relacionam-se informações referentes aos alunos inseridos no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar na cidade de Santos, no ano de 2017 e ao diagnóstico clínico que 

apresentam. Os motivos que causam o impedimento de frequência escolar são distintos, assim 

como a complexidade deste serviço que busca possibilidades apropriadas de escolarização e 

ações pedagógicas. As características são peculiares, sendo que alguns alunos encontram-se 

acamados e possuem pouquíssimos movimentos, outros alternam períodos na cadeira de 

rodas, durante os momentos de intervenção pedagógica. Há alunos que possuem maior 

mobilidade, porém possibilidade limitada de frequência escolar. O quadro a seguir apresenta 
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detalhes do diagnóstico clínico dos alunos inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

no segundo semestre de 2017. 

 

Quadro 1- Caracterização dos alunos com Atendimento Pedagógico Domiciliar, no município de Santos, no 

segundo semestre de 2017. 

Caracterização dos alunos com Atendimento Pedagógico Domiciliar em 2017  

Diagnóstico Idade 
 

Ano Escolar 

Tratamento Quimioterápico 12 
 

5º Ano 

 

Pós-operatório Cardíaco 

 

9 

 

1º Ano 

 

Pós-operatório Coluna 

 

11 

 

3º Ano 

Pós-operatório Politraumatismos 10 
 

4º Ano 

Pós-operatório Correção Intestinal 10 
 

3º Ano 

Paralisia Cerebral com grave dependência motora (MP) 15 

 

7º Ano 

Paralisia Cerebral com grave dependência motora (MP) 18 

 

1º Módulo 

Paralisia Cerebral com grave dependência motora e 

gastrostomia  
13 

 

1º Ano 

Paralisia Cerebral com gastrostomia e traqueostomia 16 

 

3º Ano 

 

Síndrome de Rett 

 

14 

 

2º Ano 

Distrofia Muscular de Duchene 13 
 

6º Ano 

Distrofia Muscular de Duchene 17 
 

8º Ano 

Depressão/ Síndrome do Pânico 14 
 

5º Ano 

Doença Neuromuscular/ Miopatia grave 16 
 

1º Ano 
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TEA com grave alergia alimentar e de contato 
9 

 

1º Ano 

Miopatia Miotubular Congênita 14 
 

7º Ano 

Sequela Síndrome de Guillain Barret com Hipotonia 

Generalizada 
13 

 

6º Ano 

 

Encefalopatia Crônica 

 

6 

 

Jardim 

Síndrome de Prade Willi/ Depressão 19 
 

6º Ano 

Encefalopatia Herpética grave 16 
 

1º Módulo 

Atrofia muscular Espinal tipo I 6 
 

Jardim  

Doença Neurológica/ Distrofia Miotônica de Steing 4 

 

Maternal II 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A condição clínica dos alunos inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar traz 

particularidades e especificidades nas propostas pedagógicas. Buscando contemplar esta 

variedade, o professor precisa ser instrumentalizado constantemente, para que alterne 

estratégias e construa com segurança as ações pedagógicas.  

Em alguns casos, observa-se acentuada defasagem na relação idade cronológica e 

ano escolar de matrícula. Este fato justifica-se pelo tempo em que os estudantes estiveram 

fora do ambiente escolar ou por reprovações anteriores em decorrência do excesso de faltas 

para tratamento clínico. 

Dos alunos com questões de saúde impeditivas de frequência regular na UME, que 

recebem o Atendimento Pedagógico Domiciliar, alguns possuem deficiência e constituem o 

público de interesse deste estudo por necessitarem de flexibilizações e adaptações 

curriculares, de materiais e ajustes diferenciados para que tenham aprendizagens 

significativas. Estes alunos permanecem maior tempo no âmbito domiciliar e com os mesmos 

professores, permitindo maior conhecimento do aluno e das demandas deste atendimento.               

O quadro a seguir apresenta a relação entre os alunos com deficiência e os demais 

alunos inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar no ano de 2017.  
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Quadro 2- Mensuração da quantidade de alunos com deficiência no Atendimento Pedagógico  

Domiciliar em Santos/ 2017. 

 

Mensuração dos alunos do Atendimento Pedagógico Domiciliar que possuem 

deficiência no segundo semestre de 2017 

Alunos com deficiência 18 

Alunos sem deficiência 4 

Total de alunos atendidos 22 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Sabe-se que a divulgação do Atendimento Pedagógico Domiciliar nos veículos de 

comunicação da cidade proporciona, para os alunos e suas famílias, perspectivas inovadoras 

de acompanhamento escolar, com ênfase nas possibilidades. Durante as entrevistas iniciais 

com os responsáveis na SEDESP, ficam nítidos estes apontamentos e o desejo de oferecer 

situações de aprendizagem que se aproximem do contexto escolar habitual para todos.  

Percebe-se o aumento da procura por este atendimento com a ampliação de 

transferências de alunos de escolas particulares e de outros municípios para a rede municipal 

de ensino. Nota-se também, mais orientações esclarecedoras por parte dos profissionais das 

Equipes Gestoras das UMEs, que já conhecem o atendimento no contexto domiciliar, quando 

são efetivadas matrículas e solicitadas informações para a garantia de escolarização de 

crianças ou adolescentes com deficiências ou doenças graves. Nas entrevistas iniciais com os 

responsáveis na SEDESP são frequentes os relatos sobre ficar sabendo do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, através de conversa com familiares de crianças que já estão inseridas 

no projeto, nas clínicas onde fazem acompanhamento com equipe multiprofissional. 

Com relação a distribuição por regiões dentro do município, percebe-se que a 

maioria dos alunos com Atendimento Pedagógico Domiciliar, no segundo semestre de 2017, 

reside na zona leste, conforme configuração apresentada no gráfico 1. 
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Gráfico 1- Distribuição dos Atendimentos Pedagógicos Domiciliares nas diferentes regiões de Santos 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

As famílias cujos membros vivenciam situação de doença ou de impedimentos por 

questões de saúde, apresentam notória condição de fragilidade. A perspectiva de 

possibilidades pedagógicas, que remetem ao cotidiano mais comum de crianças e 

adolescentes em idade escolar, mobilizam os familiares na procura por este atendimento. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes desta investigação são professores concursados da Rede Municipal 

de Ensino de Santos, atuantes no serviço, no ano de 2017.  No período investigado, vinte e 

dois alunos estavam inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar e dezesseis professores 

desenvolviam atividades com estes alunos.  

Os critérios de inclusão para participação dos professores foram atuar pelo menos há 

um ano no Atendimento Pedagógico Domiciliar e trabalhar com crianças ou adolescentes com 

deficiência. A opção da pesquisadora por professores que atuam com alunos com deficiência 

considera que estes demandam diferentes abordagens e estratégias para as situações de ensino 

e aprendizagem, além de permanecerem mais tempo com este atendimento.  

Foram excluídos desta pesquisa os professores que não se enquadraram aos critérios 

definidos para a participação. Desta forma, os professores que atuam com alunos que fazem 

acompanhamento quimioterápico, psiquiátrico, pós-cirúrgico ou que se recuperam de fraturas 

3

1

14

2
1 1

Distribuição dos Atendimentos Pedagógicos Domiciliares nas regiões de Santos

Área Continental  Área Centra l Zona Leste

Zona Noroeste Morros Zona Intermediária
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pós-acidente não participaram da amostra. Convém ressaltar que quatro professoras atendem 

mais de uma aluno conforme ajustes de horário propostos por relatório médico para a 

SEDESP. Contudo, para a presente pesquisa, ao todo, participaram oito professoras. 

 

 4.4 Estratégia de Investigação: Entrevista     

  

A estratégia de pesquisa escolhida foi a entrevista que, nas pesquisas qualitativas, 

revela-se uma ferramenta de valor notório, pois busca contextualizar o comportamento dos 

sujeitos, fazendo sua vinculação com  sentimentos, crenças, valores conforme afirma Minayo 

(2012). Em consonância, Haguette (1997) define entrevista como um processo de interação 

social entre duas pessoas no qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado. Através da entrevista, os pesquisadores 

buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. 

Para Lakatos & Marconi (1996) a preparação da entrevista é uma etapa muito 

importante da investigação. Exige alguns cuidados, como: o planejamento, que deve focar o 

objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém que tenha 

familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a disponibilidade 

do entrevistado em fornecer a entrevista; as condições favoráveis que possam garantir ao 

entrevistado o segredo das suas confidências e da sua identidade e, por fim, a preparação 

específica que consiste em organizar o roteiro ou formulário com as questões importantes.  

Pondera Minayo (2012) que a entrevista como fonte de informação pode fornecer 

dados primários e secundários. Quando analisada, precisa incorporar o contexto de sua 

produção e, sempre que possível, ser acompanhada e complementada por informações 

provenientes da observação.  

 

4.4.1 Instrumento de Coleta de Dados: Entrevista Semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada é a que melhor se ajusta aos objetivos propostos nesta 

pesquisa por apresentar questões formuladas de forma flexível, ficando a sequência e os 

detalhes por conta do discurso dos entrevistados e da dinâmica que acontece normalmente 

(BIASOLI, 1998). Bauer (2002), Gaskel (2002) consideram a entrevista semiestruturada com 
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um único respondente como entrevista em profundidade por fornecer dados básicos para o 

desenvolvimento e compreensão das relações entre os sujeitos e sua situação cotidiana. Este 

fato aproxima-se efetivamente dos objetivos já assinalados neste estudo, referentes à 

valorização da fala dos entrevistados sobre as particularidades encontradas no seu cotidiano 

para programar uma prática pedagógica eficaz e inclusiva. 

Boni e Quaresma (2005) apontam que, como numa entrevista semiestruturada 

combinam-se perguntas abertas com perguntas fechadas, o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto. O entrevistador dirige, sempre que achar oportuno, a 

discussão para o assunto que lhe interessa, fazendo perguntas adicionais para esclarecer 

questões que não ficaram claras ou para ajudar a retomada do contexto da entrevista, se 

necessário.  

Considerando os objetivos do presente estudo, fez-se a opção pela utilização de 

entrevista semiestruturada com professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar, na cidade 

de Santos, que atuam há mais de um ano com alunos com deficiência. Cabe reforçar que a 

atividade profissional da pesquisadora requer observação e articulação constante com os 

professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar no município de Santos, em diferentes 

cenários de atuação, tais como: residência dos alunos, nas UMEs onde os alunos estão 

matriculados, reuniões de trabalho com os professores na SEDESP, formações em serviço na 

SEDUC, eventos relacionados aos alunos, entre outros. 

Objetivando verificar a clareza, abrangência, o roteiro de entrevista elaborado para a 

primeira etapa e a necessidade de possíveis adequações, assim como para treino da 

pesquisadora com os procedimentos de coleta e organização dos dados, realizou-se um estudo 

piloto, em dezembro de 2016, com uma professora que atuava no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar neste período. Este estudo piloto trouxe amadurecimento para a pesquisadora, 

refinamento e contribuições para a pesquisa, assim como sinalizou a necessidade de 

reorganização do roteiro de entrevista. 

A reestruturação do roteiro constituiu-se a forma de possibilitar o conhecimento da 

trajetória formativa, o mapeamento das experiências profissionais, o cenário de atuação e 

atribuições do professor no Atendimento Pedagógico Domiciliar, a articulação intersetorial 

Educação/Saúde e possíveis benefícios para a prática pedagógica, as relações familiares, a 

inclusão, a humanização, expectativas e percepções das possibilidades de aprendizagem das 

crianças e adolescentes inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar (APÊNDICE 1).  
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Conforme pressupostos de Minayo (2014), o roteiro foi construído possibilitando 

flexibilidade nas conversas, permitindo ao entrevistador absorver novos temas e questões 

trazidas, privilegiando a coleta de informações sem descartar os dados da realidade de caráter 

subjetivo como ideias, crenças ou maneira de atuar. 

Os professores foram convidados a participar da pesquisa e informados de todas as 

etapas e procedimentos. Mediante aprovação, os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 2), como previsto nos 

procedimentos éticos para pesquisa com seres humanos. Todos os entrevistados foram 

consultados e permitiram a gravação em áudio. As entrevistas foram gravadas e transcritas na 

íntegra para posterior análise dos dados. 

Schraiber (1995) comenta que o gravador é importante elemento por possibilitar 

identificação além das palavras, como a entonação de voz, entusiasmo e crítica, pausas de 

reflexão e de dúvida, entre outras peculiaridades. Utilizou-se um gravador de voz para a 

coleta e um computador para a transcrição e armazenamento dos dados.  

 

4.5 Procedimento de Coleta de Dados            

                 

Após aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa, a SEDUC enviou autorização para 

as UMEs onde os alunos, acompanhados pelos professores selecionados, estivessem 

matriculados, permitindo a pesquisa acadêmica e a coleta de dados por parte da pesquisadora. 

Realizou-se contato telefônico com os profissionais que constituem o público alvo 

formalizando o convite para participação nesta investigação e explicando-se os objetivos. 

Com o aceite, as entrevistas foram agendadas individualmente, conforme possibilidade dos 

envolvidos. O contato entre a pesquisadora e os professores entrevistados foi bastante 

tranquilo por ser algo rotineiro nas relações profissionais. O acompanhamento das ações do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar pela pesquisadora, constituía-se parte das suas funções 

profissionais na SEDESP, atuando também na elaboração da Portaria Municipal que 

normatiza o projeto, nas orientações para o atendimento nas Diretrizes da SEDESP, nas 

visitas iniciais para conhecimento do aluno, sondagens pedagógicas, nas atribuições de 

professores inscritos para atuar no projeto, nas visitas mensais aos alunos e professores, nas 

reuniões de trabalho com os professores, nas orientações e acompanhamento dos profissionais 

das UMEs, nas ações intersetoriais propostas pela seção, entre outras atividades. 
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Apesar das explicações anteriores, no dia da entrevista, houve uma conversa inicial 

com breve explanação sobre os interesses da pesquisa, a apresentação da credencial 

institucional da UNIFESP, a justificativa da escolha dos entrevistados, garantia do anonimato 

e sigilo sobre os apontamentos a serem publicados. Novas dúvidas surgiram e, depois de 

todos os esclarecimentos, os professores concordaram com os termos, a forma de participação 

na pesquisa e assinaram o TCLE.  

As entrevistas aconteceram entre os meses de maio e agosto de 2017, sendo 

agendadas e realizadas nas UMEs onde os alunos estavam matriculados, para cinco 

professoras entrevistadas. Duas professoras optaram pela entrevista na sala de reuniões da 

SEDESP e uma solicitou a realização na sua casa por estar se recuperando de forte gripe e 

faringite. 

Para as entrevistas realizadas nas escolas, buscou-se, de acordo com a 

disponibilidade de espaço, uma sala que possibilitasse o diálogo com pouca interferência 

externa de ruídos, garantindo a privacidade e qualidade da gravação. As entrevistas tiveram 

duração média de 35 minutos e, com a devida permissão, foram gravadas, transcritas 

literalmente, e os seus conteúdos foram analisados em suas convergências, divergências e 

tendências.       

                      

 4.6 Questões Éticas 

 

O projeto deste estudo foi apresentado à SEDUC e, após autorização (ANEXO 2),  

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, aprovado 

de acordo com o Parecer nº 1.903.822 e nº CEP: 0005/2017 (ANEXO 3).  

Manteve-se o anonimato dos participantes da pesquisa para facilitar a livre expressão 

de ideias, opiniões e apontamentos acerca da temática estudada, garantindo-se, por meio do 

TCLE, a autorização para divulgação das respostas dos profissionais, conforme Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).  

 

4.7 Análise e Interpretação dos Dados  
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Minayo (2014) reforça que a riqueza textual deverá ser levada em consideração, 

apoiando-se na crença de que a “verdade” dos significados situa-se nos meandros profundos 

do sentido dos textos. Uma boa análise interpreta o conteúdo ou o discurso dentro de uma 

perspectiva de compreensão que ultrapassa o que está escrito, atingindo os significados 

latentes.  

A autora propõe que, ao analisar e interpretar informações geradas por uma pesquisa 

qualitativa deve-se caminhar tanto na direção do que é homogêneo, quanto no que se 

diferencia dentro de um meio social. Na descrição do texto, as opiniões dos pesquisados são 

apresentadas da maneira mais fiel possível, como se os dados falassem por si próprios, mas na 

análise, o proposto é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e buscando a 

relação entre as partes que foram decompostas. Nesta interpretação, busca-se o sentido das 

falas e das ações para se chegar à compreensão que vai além do descrito e analisado.  

Após a escuta, transcrição do material gravado e impressão das entrevistas, realizou-

se, numa primeira etapa, a leitura dos textos, impregnando-se pelo conteúdo do material, 

buscando uma visão de conjunto e apreendendo as particularidades. Em outra etapa, foram 

feitas novas leituras para exploração mais detalhada, com valorização da percepção de ir além 

das falas e fatos, daquilo que estava implícito. Em outro momento de leitura dos relatos, 

iniciaram-se anotações de observações importantes, indagações relevantes, indicações da 

compatibilidade ou não com a literatura revisada. Foi elaborada uma síntese interpretativa 

visando dialogar com temas, objetivos e pressupostos do estudo.  

A leitura exaustiva do material selecionado, segundo Minayo (2014), facilita o 

entendimento profundo do texto e permite uma visão do conjunto com percepção de 

particularidades do material analisado. Com a organização dos relatos, já foi possível iniciar 

uma classificação por temas. Com base nesta estrutura de análise montada por temáticas, 

recortaram-se trechos dos depoimentos e neles identificaram-se ideias implícitas e explícitas. 

Na sequência da análise inicial, novas leituras proporcionaram diferentes 

agrupamentos, e novas unidades de sentido foram estabelecidas, tentando compreender e 

interpretar o que foi exposto como mais relevante e representativo pelo grupo estudado. Bauer 

(2002) define a análise como uma técnica para produzir inferências de um texto para seu 

contexto social de uma maneira objetivada. A sua validade dependerá tanto da fundamentação 

do material pesquisado como da congruência com a teoria do pesquisador.  
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A partir da análise da fala dos entrevistados, acentuaram-se aspectos entendidos 

como eixos temáticos que direcionaram as principais categorias de análise. Concluída esta 

etapa, o próximo passo foi agrupar os relatos de acordo com núcleos temáticos, seguindo os 

pressupostos de Minayo (2014). A autora afirma que, na análise temática, o conceito central é 

o “tema” que comporta um feixe de relações e pode ser apresentado através de uma palavra, 

uma frase, um resumo. 

Complementa Bardin (2002), quando afirma que o tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

norteia a leitura. “É necessário descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2002, p.105). As obras que tratam da análise de 

conteúdo costumam apresentar as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados.    

Dando prosseguimento à exploração exaustiva do material, delineou-se o início da 

análise com a distribuição de trechos, frases ou fragmentos de cada texto. A análise exigiu 

acentuada elaboração pela riqueza do material coletado que apresentou possibilidades de 

organização dos dados e articulações com o material estudado. A literatura específica, 

documentos oficiais sobre Atendimento Pedagógico Domiciliar, Classe Hospitalar, Educação 

Especial e Inclusiva constituem os norteadores para a análise dos dados. 

Enfatiza Minayo (2014) que o estudo criterioso destes dados visa possibilitar a 

análise final da pesquisa. Um estudo bem planejado e acompanhado durante todo o seu 

processo de realização é o pré-requisito da confiança para a apresentação de resultados 

fidedignos. A autora propõe que a partir da leitura, releitura, impregnação dos sentidos 

presentes nos textos, percepção dos núcleos temáticos e núcleos direcionadores da análise, os 

dados sejam elencados para possibilitar a categorização dos conteúdos.  

Minayo (2012) pondera que em uma pesquisa qualitativa, a interação entre o 

pesquisador e os sujeitos pesquisados torna-se essencial e sempre deve apoiar-se no 

referencial teórico que subsidia o estudo. Como preconiza Kaufman (1996, p.77): “[...] entrar 

a fundo em uma história de vida não é possível sem emoção, sem intensidade, sem vibração 

[...]”, ainda mais se essas histórias dizem respeito à implicação pessoal com o tema que 

origina a pesquisa. Assim, as categorias foram sendo construídas e desconstruídas, em um 

processo de retorno constante aos dados, até a chegada da proposta final. 
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Discorrendo sobre atitude do pesquisador, Minayo (2014) ressalta que deve 

aprofundar-se na complexidade da realidade natural, mutável e inacabada para entendê-la e 

analisá-la de forma subjetiva, expressando-se intencionalmente a fim de aprimorar e 

transformar sua prática. A partir de uma metodologia que abriu espaço para a escuta e o olhar 

sensível ao contexto de trabalho pesquisado, levanta-se pistas para a continuidade da 

formação pessoal e produção de saberes com base nas experiências como profissional, como 

pesquisadora e mesmo para além delas. Refletindo sobre o saber, Zeichner (1993) denomina o 

pesquisador como aluno-mestre e destaca a necessidade de este não ser apenas um 

consumidor, mas um produtor do saber, aquele que estuda sobre sua própria ação enquanto 

trabalha. 
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     Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

“Não encontrei nem um só que dissesse: através desta coisa toda que estamos fazendo, 

esperamos que as crianças sejam felizes, deem muitas risadas e descubram que a vida é boa”. 

                                                                                                             Rubem Alves  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                 

Antes de iniciar a apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos, faz-se 

necessário pontuar que este estudo não pretendeu responder ou contemplar todos os 

questionamentos e desdobramentos concernentes ao Atendimento Pedagógico Domiciliar.  

Constitui-se um recorte de como esse processo tem sido vivenciado e gerenciado no 

município de Santos, fomentando a oportunidade de reflexão acerca da temática, apresentando 

as lacunas existentes, assim como a busca da compreensão de como repercute dentre os 

professores as ações intersetoriais da Educação e Saúde que, a princípio, supõe-se colaborar 

para aprimorar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes inseridos no 

projeto. 

Os resultados serão apresentados e discutidos a partir da literatura específica, das 

percepções dos professores sobre os questionamentos propostos e da reflexão sobre práticas a 

partir de um olhar misto de quem acompanha o atendimento e pesquisa, acreditando em 

provocações e mobilizações em direção a remodelamentos existenciais e profissionais. 

A coleta de dados e minuciosa transcrição das entrevistas possibilitaram a 

caracterização do perfil dos participantes, considerando idade, sexo, formação acadêmica, 

experiência profissional na docência e experiência no Atendimento Pedagógico Domiciliar no 

Município de Santos. Sobre o público alvo desta pesquisa, temos a totalidade do sexo 

feminino, com idade entre 32 e 50 anos. 

Por questões éticas, a identidade das participantes foi preservada e as professoras 

serão identificadas como: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 nos apontamentos desta 

investigação.  

Quadro 3- Caracterização do perfil das participantes considerando idade, sexo, formação acadêmica, experiência 

profissional na docência e experiência no Atendimento Pedagógico Domiciliar no Município de Santos. 

Participantes Sexo Idade 
Graduação/ Ano 

Pós Graduação 

Tempo 

relatado de 

experiência na 

docência 

Tempo de 

experiência 

no Atendimento 

Pedagógico 

Domiciliar 

Professora 1 Feminino 32 

Ciências Biológicas-

2009 

Educação Inclusiva 

8 anos 2 anos 

Professora 2 Feminino 33 

Pedagogia – 2007 

Alfabetização e 

Letramento 

11 anos 3 anos 

Professora 3 Feminino 44 
Educação Física -1995/ 

Pedagogia – 2009 
13 anos 4 anos 
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Educação Especial 

Professora 4 Feminino 33 

Pedagogia – 2007 

Psicopedagogia 

Psicomotricidade 

AEE 

15 anos 3 anos 

Professora 5 Feminino 50 
Letras 

Pedagogia 
24 anos 2 anos 

Professora 6 Feminino 42 Pedagogia – 2008 9 anos 3 anos 

Professora 7 Feminino 40 Pedagogia - 2008 23 anos 3 anos  

Professora 8 Feminino 45 

Ciências Econômicas -

1999/ Pedagogia-2016 

Educação Especial - 

2016 

10 anos 3 anos 

Professora 9 

Estudo Piloto 
Feminino 33 

Pedagogia – 2007 

Psicopedagogia 
10 anos 

2 anos/ não atuante 

em 2017 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nas entrevistas 

 

Na observação e análise das profissionais participantes deste estudo, observa-se que 

o tempo de atuação na docência e no Atendimento Pedagógico Domiciliar no município de 

Santos apresenta variações mais acentuadas. As professoras relatam possuir tempo superior a 

oito anos de atuação docente, não necessariamente no sistema público de ensino. A professora 

com maior experiência docente mencionou atuar há vinte e quatro anos no magistério. Quanto 

à atuação no Atendimento Pedagógico Domiciliar, o período de atuação varia entre dois e 

quatro anos. É relevante ressaltar que todas as professoras possuem formação em Pedagogia e 

que seis possuem Pós-Graduação em áreas de estudo relacionadas à Educação.  

Este apontamento pode ter maior importância se considerarmos que, mobilizadas por 

buscas pessoais, as professoras envolvidas tenham procurado maiores esclarecimentos e 

diversificadas formas de atuação. As buscas por aprimoramento e crescimento profissional 

consolidam o conhecimento, proporcionando atitudes inovadoras e maturidade.         

A discussão propõe-se refletir sobre o Atendimento Pedagógico Domiciliar, suas 

práticas, possibilidades, potenciais, desafios e obstáculos que, embora não possam ser 

generalizáveis em sua totalidade, podem trazer elementos importantes para a existência e a 

compreensão da atuação profissional com vistas à elaboração de projetos futuros. Evidencia-

se a discreta existência de referências bibliográficas sobre o tema, assim como às questões 

específicas sobre a formação e instrumentalização profissional, a valorização do vínculo 

afetivo favorecendo a construção de laços, o fortalecimento da família e a importância da 

articulação de saberes entre profissionais da Educação e da Saúde potencializando as ações 

com estudantes impossibilitados de frequentar a escola por questões de saúde.   
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Após a leitura e busca de significados explícitos e implícitos nas entrevistas, os 

dados foram organizados conforme as categorias descritas a seguir. 

 

 5.1 A (Des)Construção da Relação entre a Teoria e a Prática  Pedagógica: Formação, 

Concepção sobre Inclusão e a Singularidade dos Sujeitos na Inclusão Escolar  

 

Nessa categoria reúnem-se informações e relatos que remetem à reflexão sobre a 

formação inicial do professor, seus questionamentos sobre a incompletude do curso de 

graduação, suas práticas usuais, seu (des)preparo para atuação com situações diferentes de 

ensino/aprendizagem e a necessidade de construção de novas formas de propor ações 

pedagógicas singulares e inclusivas. Emerge a reflexão que quanto maior for a consciência do 

professor, equivalente será sua responsabilidade pela transformação pessoal e do ambiente a 

que pertence. 

Abordar a temática da formação de professores torna-se uma tarefa complexa na 

realidade atual com tantas inovações, transformações tecnológicas, com a necessidade de 

decisões rápidas e práticas. Não pode ter o sentido de algo imutável, pontuam Souza e 

Barroso (2016). Freire (2000) vale-se da terminologia “gestar a educação”, para repensar a 

formação docente e a prática educativa, traçando novos caminhos para a conquista da 

autonomia pelos alunos. O assunto é objeto de várias discussões teóricas e pesquisas 

acadêmicas. 

O dicionário apresenta a seguinte definição para o termo “formação”, “ato, efeito ou 

modo de formar”, “constituir (algo)”; “criação, construção, constituição”; “ato ou efeito de 

dar forma”, “configuração”. Amaro (2009) aponta que alguns destes termos estão 

impregnados no nosso senso comum e no processo de formação profissional com diferentes 

sentidos e intenções, enquanto que outros sugerem caminhos significativos para a construção 

de novas práticas. 

A autora relata que na formação profissional de educadores necessita-se passar pelo 

processo de construção, que é movimentado pelo desejo de “alguém/educador”, para aprender 

algo. Este “alguém/educador” permite o reconhecimento potencial e movimenta o desejo que 

impulsiona a união da capacidade pessoal e saberes propostos, mobilizando e direcionando as 

ações e novas situações que se precisa solucionar. O movimento de interação e relação entre 
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os indivíduos, com a oferta de “algo” entre eles, favorece a construção de novos e singulares 

saberes que possibilitam a constituição do sujeito educador.      

À luz de Amaro (2009), este “algo” deve envolver além de conhecimentos, saberes, 

referências, algumas dúvidas, questionamentos, situações problema, exemplificações que 

despertem no sujeito a mobilização para a construção significativa no seu contexto de vida. A 

autora reforça que a relação educador/educando deve envolver o saber e o não saber, 

oferecendo-se espaço para que ambos se manifestem e se desenvolvam num caminho de 

construção de novos saberes. 

Refletindo sobre novos saberes, Ainscow (2017) discorre sobre as escolas serem 

instituições difíceis de mudar no âmbito mundial. Relata que as Universidades são as mais 

resistentes e continuam perpetuando as mesmas práticas, embora o discurso seja outro, à 

medida que seus professores trazem para os estudantes a necessidade de aulas mais 

instigantes, atrativas e interativas proporcionando um aprendizado mais ativo. Apesar do 

discurso, as Universidades permanecem com aulas centradas na fala do professor, com pouco 

tempo de aulas práticas e de observação docente. Algumas entrevistadas ilustram este fato nas 

suas declarações. 

Mas essa mudança a meu ver tem que partir da Universidade. A Universidade está 

muito falha (P4). 

 

A Universidade tem que preparar esses professores para trabalhar com os alunos que 

são diferentes e ao mesmo tempo iguais. Aqueles alunos que precisam de recursos 

diferenciados [...] A formação que a Universidade dá ainda não prepara o professor 

para trabalhar com o aluno incluso, é superficial. E quem paga essa conta? O aluno. 

É muito difícil (P3). 

 

Problematizando a relação teoria e prática, Amaro (2009) ressalta em sua pesquisa, 

que são frequentes relatos de professores que discutem a teoria ser uma coisa e a prática outra. 

Pimenta (2005) menciona que a teoria dota os sujeitos de pontos de vista variados para uma 

ação contextualizada, sendo que os saberes teóricos se articulam aos da prática, 

ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. O relato de uma das professoras 

entrevistadas neste estudo reflete sobre a inconsistência na relação entre prática e teoria. 

Busquei especialização porque queria entender como se dá esta questão da teoria pra 

gente trabalhar com a prática. Teoria e prática são conceitos que tem que caminhar 

juntos. É como se fosse uma unidade dialética. Um complementa o outro (P3). 

 

O apontamento apresentado traz a compreensão de que a teoria ilumina e norteia os 

caminhos da prática e uma oferece para a outra os elementos que podem se constituir em 
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transformação e em novos aportes teóricos. Amaro (2009) endossa e complementa afirmando 

que toda prática é dirigida e realizada por sujeitos em suas dimensões afetivas, orgânicas, 

culturais, sociais, histórica e política, acarretando variações e especificidades.   

Este estudo, frente a questionamentos sobre formação profissional, apesar das 

professoras entrevistadas terem mais de oito anos de formação no Magistério ou na 

Graduação, traz com frequência relatos sobre defasagens neste percurso. Estes dizeres ajudam 

a perceber que não há “receita pronta” para lidar com situações diferentes. Nesta direção, o 

depoimento a seguir pontua que além da formação teórica, é importante ter a reflexão, a 

prática e a colaboração como instrumentos para o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

profissional fundamentando resultados. 

Trabalhar com as diferenças é um crescimento que a faculdade não te dá. Por mais 

que você estude sozinha, não vai ter. Só vai crescer vivenciando. É um dia após o 

outro... Isso deu certo...  Isso não vai dar... Uma vez uma professora falou... Ele tem 

que aprender letra cursiva. Perguntei por quê? Fala pra mim... Por que ele tem que 

aprender letra cursiva? Ele digita. Daqui a pouco a gente não vai mais escrever, só 

digitar. Daqui a pouco é só apertar com o dedinho. Ele tem que aprender a ler e 

escrever, minha querida. Ele não tem que aprender letra cursiva. Ele tem que 

entender. Ele tem que entender a letra cursiva e isso ele já faz muito bem. Mas ele 

não precisa fazer o “azinho” redondinho, não precisa. Ah! Ela questionou, mas como 

é que ele pinta? Respondi... Não me pergunta... A motricidade pra pintura ele 

consegue, mas pra fazer o “a redondinho” ele não consegue. E você acha que eu vou 

esgotá-lo por causa disso? Eu quero que ele aprenda. Tem outras coisas muito mais 

importantes, entendeu? Então assim... Precisa ter esse olhar. Por que tem de 

aprender o que não precisa? (P4). 

 

Sabe-se que o contato com a temática educação inclusiva durante a graduação, ou 

mesmo na pós-graduação, não garante uma atuação profissional voltada a práticas inclusivas. 

Cada vez mais se questiona o modelo tradicional de formação de professores por estar 

distante em suprir necessidades de um contexto escolar pretensamente inclusivo. 

Albertoni, Goulart e Chiari (2011) ponderam que para formar professores 

inovadores, criativos, críticos, cooperativos, solidários, integrados e capazes de explorar o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, faz-se necessário inovar no modelo educativo atual, 

visto que é necessário desenvolver ampla visão do ensino. 

Faz-se fundamental que o professor aprimore suas aprendizagens e conheça os 

processos cognitivos que o estudante é capaz de estabelecer para propiciar condição favorável 

para a aprendizagem dos alunos, com atividades que captem e valorizem as habilidades. E 

muitas vezes a busca por aprimoramento é algo pessoal, que mobiliza enquanto profissional 

interessado em melhorar a prática docente, como se observa nos relatos apresentados a seguir. 
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Bom, eu sou Pedagoga, sou Psicopedagoga, fiz pós em Psicomotricidade também 

[...] A última pós que fiz foi em AEE, que é o Atendimento Educacional 

Especializado, porque eu queria entender a relação da teoria pra gente trabalhar com 

a prática (P3). 

 

Não. Só tenho leitura sobre o assunto, mas eu quero estudar! Uma coisa que está 

dentro dos meus planos, fazer algum curso relacionado à área que eu estou atuando 

no momento. Isso eu quero! (P6). 

 

Na reflexão sobre os testemunhos apresentados, vale ressaltar a conscientização 

sobre a busca de novos conhecimentos que aprimorem cada vez mais a atuação profissional. 

Reconhecer esta amplitude de possibilidades revela o caráter investigativo, estudioso e 

pesquisador que proporciona ações assertivas e cada vez mais coerentes. 

Mas não existe unanimidade na busca por novos saberes por parte dos professores 

entrevistados. Por vezes, depara-se somente com o interesse em aproveitar as formações 

oferecidas pela SEDUC para maior capacitação e aperfeiçoamento profissional. Em um dos 

relatos corroboramos este posicionamento.  

Quanto à capacitação, só participo das formações que recebo dentro da prefeitura 

(P2). 

 

Faz-se prudente ressaltar que na rede municipal de ensino de Santos, há a SEFORM 

que é a seção responsável por ações formativas para os profissionais da SEDUC sobre 

temáticas que atendam as demandas escolares e a SEDESP que, com uma abordagem mais 

especializada, realiza formações para os professores do AEE, mediadores de inclusão escolar, 

professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar e Intérpretes de Libras.   Entretanto, nem 

sempre se percebe adesão espontânea para estes momentos de formação continuada, mesmo 

sendo em horário de serviço, quando propostas como convite. A frequência é ampliada 

somente quando trazem o caráter de convocação pelo Diário Oficial do Município, no 

cronograma da SEDUC.  

Simultaneamente a baixa adesão em ações formativas, nota-se reduzido 

envolvimento e construção colaborativa nas UMEs em detrimento da cobrança e espera por 

“propostas prontas” da SEDUC, caracterizando a demanda vertical no processo formativo. 

Este fato acaba dificultando o compromisso com um projeto de formação continuada centrada 

na escola, como propõem Cunha e Prado (2012), ancorados em Canário (2006), quando 

confirmam que a formação deve privilegiar a reflexão sobre a prática, o diálogo com a teoria, 

potencializando o aprendizado individual e coletivo, pessoal e profissional.  
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Configurando uma expectativa real, as declarações das entrevistas, mencionam 

vantagens nas possibilidades de trocas de saberes e informações. Alguns professores 

manifestam claramente o desejo pelo estudo e aprimoramento profissional, como se 

exemplifica a seguir. 

Aprendo com as trocas que a gente faz. Tem outra professora do domiciliar, a [...] 

que troca muito material comigo, porque nossos alunos têm a mesma síndrome. Nós 

trocamos muita figurinha de estratégias, aplicativos e várias coisas que a gente 

conversa e compartilha. Vejo também muita coisa na internet, que construo com ele 

(P2). 

 

E os obstáculos como educadora podemos melhorar! A gente tem que buscar. A 

gente não pode ficar esperando, se acomodar, porque os alunos estão aí (P5). 

 

E eu acredito que essa visão tem que ser modificada. Mas ela só vai ser modificada 

com o tempo e muito esforço. Eu vejo que as próprias Universidades, a formação 

que as Universidades fornecem hoje para os professores não é uma formação 

direcionada ao diferente (P3). 

  

Os depoimentos enfatizam como essencial que professores sejam instrumentalizados 

visando atender às peculiaridades apresentadas pelos alunos. Acrescentam-se, neste sentido, a 

presença e participação das Universidades em colaboração com a SEDUC, para ações 

formadoras sempre importantes e relevantes. 

Visando oportunizar aprendizagem significativa e refletindo sobre tornar as escolas 

mais eficientes, Ainscow (2017) ressalta a importância da clareza de objetivos e necessidade 

de proporcionar condições de trabalho aos professores, reconhecendo que são fatores 

essenciais na transformação do contexto escolar. Reforça a necessidade de reconhecimento e 

valorização do profissional e da sua formação continuada. Em contrapartida, propõe que os 

professores sejam estudiosos, pesquisadores de novas formas de ensinar para melhorar o seu 

próprio trabalho e a aprendizagem das crianças.  

A reflexão sobre a prática como um caminho para o aprendizado do professor merece 

destaque em relatos das professoras entrevistadas enaltecendo a implicação por sentirem-se 

incomodadas com incertezas e complexidades. Como reflete Nóvoa (2009, 2014), percebe-se 

a necessidade de mudanças, mas nem sempre se faz tranquilo definir o rumo.  

É consenso em estudos que discutem educação, como de Freire (2005), Canário 

(2006), Nóvoa (2009), Crochik (2011) a importância da troca de experiências entre todos os 

envolvidos direta e indiretamente nas práticas educativas. Corroborando, Ainscow (2017) 

acrescenta a participação de todos e reforça que os diretores de escolas precisam visitar e 



102 

  

ajudar outras escolas, assim como os supervisores necessitam estar inseridos no sistema, 

trabalhando junto com diretores, professores, alunos e famílias. O autor acredita na 

colaboração e defende a aprendizagem um com o outro, pontuando que enquanto as pessoas 

estiverem isoladas, mais dificuldades terão para resolver as adversidades do contexto escolar. 

Ainda nesta temática, o autor discorre sobre a contribuição conjunta de muitos 

profissionais para o desenvolvimento da escola e dos professores, mencionando que quando 

há comprometimento profissional e liderança na escola, os professores encontram tempo e 

espaço para soluções das dificuldades. Reforça que a destruição de barreiras, dentro da escola, 

que impeçam a participação efetiva e eficaz de todos é um objetivo importante a ser atingido.  

Ampliando a reflexão sobre a estrutura dos serviços no contexto escolar, 

Vasconcellos (2013) responsabiliza os gestores alertando que a grande tarefa da direção, 

numa perspectiva democrática, é fazer a escola funcionar pautada em um projeto coletivo. A 

necessidade de apoio e trabalho conjunto aparece com frequência nos relatos dos professores. 

Esta reinvindicação apresentada também pelas professoras entrevistadas para este estudo e 

validada pela pesquisadora, alerta para a importância da comunidade escolar estar envolvida 

no processo, tornando o ambiente escolar pedagógico e inclusivo. O depoimento a seguir 

apresenta a situação exposta. 

Eu recebo um aluno autista na minha sala, por exemplo. Como trabalhar com esse 

aluno autista? Esse aluno não é do mediador, não é da Equipe Gestora... Esse aluno é 

da escola. Então todo mundo tem que estar envolvido (P3). 
 

Conforme pontuado no testemunho acima e continuando a reflexão sobre as atitudes 

de professores em relação à educação inclusiva, Crochik (2011) alerta sobre a necessidade do 

trabalho coletivo que envolva todos que atuam na escola, como os professores, a Equipe 

Gestora, demais profissionais e os alunos.  

Sobre esta temática, Ainscow (2009) descreve que a educação inclusiva é proposta 

para diversas minorias que antes estavam fora do ensino regular, mas em alguns países, 

relaciona-se quase que exclusivamente aos alunos com deficiência. Aprofunda mais o 

conceito quando sugere que ao invés da ênfase voltar-se para a dificuldade da criança em 

aprender, deveria focar os obstáculos escolares para a aprendizagem. Beyer (2013) autentica a 

ideia quando propõe que para a escola ser inclusiva é fundamental entender que todas as 

pessoas são diferentes e que pensam e aprendem de forma diferenciada, independente de 

terem alguma limitação ou deficiência.  

Com relação a inclusão escolar, nos relatos das professoras entrevistadas, nota-se 
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consenso na valorização e garantia deste direito a todos os alunos com deficiência.  

A Inclusão Escolar é um mundo de possibilidades para todos, é o aprender de várias 

maneiras. É a tentativa, a diversidade diante de tudo que nos é apresentado (P8). 

 

O processo de inclusão evoluiu muito. É claro que não está adequado, não é o 

melhor, mas já tiveram muitos passos em prol de uma evolução bacana. As pessoas 

com deficiência ficavam escondidas. Hoje elas não estão mais escondidas. Isso é 

legal! E as pessoas já começam a respeitá-las. Respeitam as suas limitações... (P4). 

 

Como pontuam os relatos, a presença de alunos com deficiência na escola regular é 

considerada uma proposta assertiva e correta, demonstrando a evolução do processo de 

inclusão com oportunidades de desenvolvimento para todos. A declaração a seguir também 

aborda esta situação.   

Pensando sobre alunos de inclusão... Eu tenho pouco tempo na inclusão né, mas já 

estou há bastante tempo nas escolas. Antigamente, quando trabalhava em outro 

município, os alunos que eram laudados, às vezes, ficavam de fora da aula e eu não 

aceitava aquilo. Eu não sei se é de mim, eu não sei te explicar... Eu fazia com que 

eles fizessem a aula, sabe. Então assim... Era legal! É claro que o nível de tensão vai 

lá em cima porque é muita responsabilidade, mas, o processo de inclusão eu acho 

que evoluiu muito (P4). 

 

Os estudos de Beyer (2013), Amaro (2009), Crochik (2011) confirmam que, apesar 

das opiniões dos professores em relação à educação inclusiva mostrarem-se geralmente 

favoráveis, frequentemente apresentam obstáculos relativos ao pouco conhecimento 

acadêmico específico que possuem, ao grande número de alunos por sala de aula, do pouco 

tempo de preparo para esta atuação, da falta do apoio de outros professores e profissionais da 

escola.  

No âmbito escolar, nota-se que a atuação e questionamentos alusivos aos alunos com 

deficiência acarretam díspares apontamentos. O professor, como elemento de mediação na 

convivência dos alunos, assume importante função de respeito à diferença e combate ao 

preconceito. Sobre o sentir-se preparado para a atuação docente, Freire (2005) reforça a 

importância do resgate da rigorosidade ética da prática educativa, que envolve diretamente a 

prática e o planejamento prévio do professor.  

Discorrendo acerca do aprimoramento profissional, o autor salienta ser desafiador e 

fundamental o professor estabelecer boas estratégias para colaborar no processo de construção 

de um indivíduo autônomo, livre, maduro para a tomada de decisões. A luz de suas reflexões 

propõe que se cada sujeito é único, possui sua própria historia, vem de lugares diferentes, não 

viveu as mesmas experiências é preciso considerar esta singularidade na aprendizagem e 
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todas as especificidades para oferecer as mesmas condições para todos os alunos.  

A vivência da pesquisadora no acompanhamento das ações referentes aos alunos com 

deficiência, professores titulares de sala, mediadores e Equipe Gestora no contexto escolar 

possibilita a reflexão sobre o quanto os profissionais expressam desconforto por sentirem-se 

despreparados e despotencializados para esta atuação. Frequentemente questionam e solicitam 

a existência de um modelo pronto de ação e intervenção com os alunos. Por vezes, mesmo os 

profissionais mais interessados e com especialização expressam descontentamento com o que 

não lhes foi disponibilizado na graduação e na pós-graduação. Os testemunhos das 

professoras P1 e P3 denunciam e refletem esta situação.  

Inclusão é o aluno ser atendido de forma correta, aonde quer que ele esteja: na 

escola, no Atendimento Pedagógico Domiciliar, em outra instituição que faça outro 

trabalho direcionado [...] A própria Mantoan diz que se o diferente dá trabalho, o 

igual pode dar muito mais. Eu acredito que essa mudança tem que partir da 

universidade (P3). 

 

Então eu acho que precisa de uma preparação dos profissionais que trabalham na 

educação. De todos os profissionais porque na minha concepção, a Educação é 

Especial, ela é pra todos. Todos têm as suas dificuldades, as suas limitações e as 

suas possibilidades também. Todos tem né! Então eu acho que deveria ter uma 

preparação pra todos os professores, de conseguir captar isso dos alunos, de ter essa 

sensibilidade, de perceber no que o aluno é mais eficiente, no que ele tem mais 

dificuldade. Eu acho isso (P1). 

 

Ainda refletindo sobre a inclusão escolar, ao longo das entrevistas, percebem-se 

alusões sobre a falta de apoio institucional tanto na quantidade de mediadores de inclusão 

escolar, como no elevado número de alunos por sala. Neste aspecto, ficam evidentes dúvidas, 

incertezas e o sofrimento dos profissionais em relação à atuação diante de um processo já em 

curso e sem o prévio suporte técnico e pessoal. A análise minuciosa dos relatos traz o 

reconhecimento da complexidade da escola por ser formada por grupos de profissionais que 

se movimentam em relações diversas e não somente pelos embaraços estruturais como 

elevado número de alunos, localização, modalidades de atendimento entre outros.  

Nas entrevistas para este estudo os depoimentos foram variados e alguns 

condicionam a presença dos alunos com deficiência na escola ao mediador de inclusão escolar 

para viabilizar a educação inclusiva. Em outras declarações, aparece a ideia que ainda persiste 

no contexto escolar, de que o profissional de apoio é o responsável pelo aluno com deficiência 

na escola.  

Eu ainda vejo com muita dificuldade. Eu acredito que ainda não acontece a inclusão. 

Dificuldade de profissionais. Aí acaba não acontecendo essa inclusão. Não acontece 

a mediação, por conta de não dar uma atenção. Existem casos, casos mais extremos, 
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casos mais difíceis que requer a atenção de um mediador e dividir essa atenção eu 

acho que acaba sendo dificultoso, eu acho que não é aproveitado. Acho que essa é a 

palavra certa, não tá sendo aproveitado e aí acaba acontecendo de ser só uma pessoa 

pra tomar conta. Aí pra mim não acontece a relação do mediador e a criança com 

necessidade especial. O que acontece é uma pessoa pra tomar conta (P7).  

 

Eu acho que faltam profissionais. Falta também esclarecimento porque, às vezes, o 

professor titular da classe acredita que não é mais aluno dele... Agora ele é aluno do 

mediador (P6). 

 

Eu acho que tem muitas barreiras ainda como um professor mediador que tem que 

dividir a sua atenção com mais de uma inclusão. Eu acho que isso dificulta muito 

(P5). 

 

Discorrendo sobre o profissional de apoio e o professor especializado, Ainscow 

(2017) reforça a importância enquanto suporte e não como uma forma de enfatizar a 

segregação e a discriminação. Esclarece que suporte significa colaborar para a construção da 

autonomia do aluno no processo de aprendizagem. Sugere iniciar sempre com o mínimo 

necessário para que o aluno tenha condições de se desenvolver e, assim que possível, retirar o 

suporte para que possa prosseguir sem criar relação de dependência. Dessa forma, as crianças 

aprendem com autonomia e tornam-se aprendizes independentes. Neste sentido percebe-se a 

contradição em condicionar a presença do aluno com deficiência a estes profissionais. 

Nas visitas de acompanhamento nas escolas pela pesquisadora constatam-se 

situações de professores adotarem uma postura diferente (e exclusiva) diante de alguns 

alunos, após serem diagnosticados. Por vezes, caracteriza-se o “laudo médico” como aval para 

mudanças da postura do professor, descomprometendo-se em relação ao aluno para a 

exigência frenética do profissional de apoio objetivando minimizar dificuldades. Apesar de 

não ser um posicionamento generalizado, este fato acontece com frequência nas UMEs. 

Sobre o professor especialista, da chamada Educação Especial, criada no passado 

para cuidar das crianças que eram excluídas, na opinião de Ainscow (2017) espera-se que 

adquira a função primordial de contribuir para a educação inclusiva e para a solução 

colaborativa das dificuldades mostrando que todos na escola fazem parte do processo e devem 

trabalhar juntos. O autor enaltece que os profissionais da escola devem ser parte das soluções, 

não dos problemas. As vantagens deste apoio e orientação especializada foram pontuadas em 

relatos das professoras fortalecendo o posicionamento descrito pelo autor.  

Os professores do AEE me orientam [...] quando acontecer isso você pode usar isso. 

Cores. Eu brinco com ele com cores, contagem, com bola, então aquele movimento 

eu faço com ele. Eu tiro muitas dúvidas com as meninas do AEE que falam assim... 
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Olha, tenta isso, tenta aquilo... Faz bolinha... Usa formas geométricas... Elas falam 

usa lixa! Aí é lixa em tudo (P5).  

 

Faz-se oportuno notar que as declarações das professoras trazem o movimento da 

possibilidade de reflexão sobre o seu fazer pedagógico, a identificação de aspectos positivos e 

os que precisam de aprimoramento. 

Ainscow (2017) menciona que pessoas de todos os níveis sociais e de vários países 

enfrentam os mesmos problemas no momento de viabilizar a inclusão, visto que é um 

processo, uma longa jornada em que se aprende no percurso, porém o encorajamento e a 

vontade de realizar são de extrema importância. A inexistência de “receita pronta” é um fato, 

assim como a consciência da necessidade de continuar o trajeto na direção de transformação 

do sistema educacional para alcançar níveis que não estavam sendo contemplados, afinal 

inclusão significa o aluno estar na escola, participando, aprendendo e desenvolvendo 

potencialidades.                  

No tecer das suas ideias, o autor alude que outro aspecto relevante é identificar e 

ultrapassar as barreiras impeditivas aos alunos de aquisição de conhecimentos acadêmicos. 

Tais barreiras variam quanto à organização da escola, estrutura física do prédio, o currículo, a 

forma de ensinar e, muitas vezes, constituem-se em atitudinais, que são as mais difíceis. 

Acrescenta que o processo de inclusão é um processo de aprendizado com o diferente, mas 

que só se aprende na ação e dentro de um contexto. Neste sentido, os depoimentos das 

professoras trazem a complexidade e conflitos no âmbito escolar. 

Mas o principal de tudo é mudar o olhar do professor, é o olhar do professor. 

Sabemos sim que tem muitos professores excelentes que já tem um olhar ampliado 

pra isso, mas sabemos também que existem muitos que não vão ampliar esse olhar e 

que não querem, entendeu? Não querem... E aí é um choque. É um choque!(P4). 

 

Eu entrei na Educação Especial um pouco no susto e acabei ficando. Hoje é uma 

coisa que me causa amor e sofrimento, as duas coisas juntas. Sofrimento porque 

sempre me abalo com o que vejo. Com as coisas que deveriam caminhar de um jeito 

e não acontecem, principalmente, relacionados ao quesito saúde. No quesito 

pedagógico não porque eu tenho o apoio da escola, eu tenho o apoio da seção, se eu 

precisar. Eu sei que se eu vier aqui eu tenho apoio (P6). 

 

Dando continuidade na reflexão sobre a diminuição de barreiras visando a educação 

inclusiva, Libâneo (2014) apresenta a aprendizagem como processo muito além de interações 

sociais e defende que o currículo favorece quando assentado na formação científica e cultural 

em interconexão com as práticas sociais. Como propõe Vygotsky (1997), a aprendizagem tem 

uma base social e histórica em que um processo interpessoal é transformado num processo 
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intrapessoal e reduzir a aprendizagem apenas à participação em interações sociais não é o 

suficiente para essa interiorização. A aprendizagem envolve uma transformação interior, uma 

mudança qualitativa nos processos cognitivos. 

Neste aspecto, as flexibilizações e adequações curriculares são de extrema 

relevância. Adaptar o currículo não se trata de empobrecê-lo, mas de permitir que os alunos 

alcancem os objetivos educacionais de forma viável e significativa, em um ambiente 

inclusivo, conforme preconiza a legislação (BRASIL, 2008). Sobre ajustes curriculares, 

Sacristan (2000) reforça a necessidade de se estabelecer um dialogo entre os elementos 

técnicos necessários, os alunos que reagem frente a eles e os professores que o modelam. 

Ressalva-se que, por vezes, a inobservância ou recusa em atender às especificidades dos 

estudantes pode conduzi-los ao afastamento escolar.  

O autor pondera sobre a aprendizagem ser internalizada pelo sujeito quando for 

significativa, contextualizada de forma que se torna parte da sua essência, do seu pensar e do 

seu poder de reflexão. Este fato carrega verdades e algumas desconstruções da prática 

profissional. Nesta perspectiva pontua que algumas mudanças devem ecoar com delicadeza 

para evitar o preconceito e a prévia resistência. Essa é uma busca árdua que necessita de 

estudo, aprendizagem, prática e desenvolvimento de competências. 

 

5.2 A Ampliação do Olhar: o Professor como Agente (Trans)Formador e Transformado 

em sua Atuação no Atendimento Pedagógico Domiciliar  

 

Adentrando ao tema do Atendimento Pedagógico Domiciliar, os relatos das 

professoras entrevistadas, traduzem momentos preciosos que perpassam este projeto. 

Identificam-se nas entrevistas acertos, afetos, dúvidas, entraves internos ou externos ao 

contexto domiciliar e escolar que facilitam ou dificultam o espaço, o tempo e as formas de 

atuação do professor. 

A educação não é elemento exclusivo da escola. Silva (2009) pondera que 

considerados sujeitos aprendentes, as crianças e adolescentes impossibilitados de frequentar a 

escola não podem ficar de fora do “contexto escolar”. Como defende Wallon (1975), aprender 

alivia a dor infantil e o professor tem algo a fazer onde há crianças sofrendo por questões de 

saúde. Este sentimento é validado nas diretrizes da seção responsável pelo acompanhamento 
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do Atendimento Pedagógico Domiciliar no município e pelos professores atuantes neste 

projeto. 

Nesta tendência, mesmo diante das adversidades, Fonseca (2015) discorre que as 

crianças hospitalizadas ou impossibilitadas de frequência escolar possuem interesse e 

competência acadêmica. Desta forma, o processo de escolarização, mesmo no âmbito 

domiciliar, colabora com a conscientização, desenvolvimento e a realização emocional da 

criança com fragilidade de saúde.  

O Atendimento Pedagógico Domiciliar concretizado no município de Santos 

preconiza a garantia constitucional de continuidade do processo de escolarização e desponta 

na possibilidade de construção de novas aprendizagens. A professora P8 sinaliza esta 

condição em seu depoimento.  

O Projeto Pedagógico de Atendimento Domiciliar é a inclusão das possibilidades de 

mundo longe do hospital, agulhas, médicos (P8).  

 

A vivência e acompanhamento pela pesquisadora, das ações relacionadas ao 

Atendimento Pedagógico Domiciliar por mais de cinco anos, permite pontuar o 

desconhecimento por parte da maioria dos professores e profissionais das Equipes Gestoras 

das UMEs deste direito dos alunos. Ações constantes e rotineiras de conscientização, 

explicações, orientações são de suprema importância para o engajamento de todos neste 

processo. O desconhecimento mencionado pode ser ilustrado e confirmado no relato descrito 

a seguir. 

Não fazia ideia do que era e de como acontecia o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Embora na minha Pós-Graduação, na minha especialização, elas 

comentassem sobre o atendimento em casa [...] que tinha sido uma luta, que não sei 

o que [...]. Eu fiquei pensando... Nossa! Que legal né! A professora chegou a falar 

algumas coisas, que você vai estar dentro da casa da pessoa, que é muito diferente de 

uma escola. Então eu fiquei assim... Eu fiquei meio assustada! Mas aí eu fui. Fui, 

pensei que ia ser um desafio pra mim, uma coisa nova. Eu estava meio sem saber 

muito pra onde ir, o que fazer. Aí eu aceitei. Aceitei o desafio! Qualquer coisa 

também é só desistir né, nada além da nossa capacidade. E o aluno me surpreendeu 

muito, muito mesmo. Fiquei muito contente (P1). 

 

Refletindo sobre possibilidades de aprendizagem para todos, efetivamente, Fonseca e 

Ceccin (1999) ponderam que em sociedades escolarizadas como a nossa, a escola representa, 

no mundo simbólico, o território da infância. Como nem sempre o aprender parece relacionar-

se com o amadurecimento intelectivo, as ações no contexto domiciliar são variadas e 

diversificadas. Um agravante é que para os alunos com questões de saúde que impeçam a 

frequência escolar, também é evidente o desejo de aprender (ir à escola) e dos adultos de 



109 

  

protegê-los de estresses, afastando-os do estudo. Tal fato justifica a grande diferença entre 

idade cronológica e ano escolar em que alguns a alunos estão matriculados. É preciso 

considerar que para a criança adoecida ou com deficiência grave, estudar constitui um bem da 

criança sadia. 

Sendo assim, o Atendimento Pedagógico Domiciliar reaproxima a criança das 

experiências sociais que ela perde ao ficar impossibilitada de frequentar a escola, devolvendo 

a manutenção dos vínculos com a vida social e restabelecendo os laços de uma vida normal, 

supostamente perdida. A seguir apresenta-se o relato da professora P3 onde enaltece a 

ansiedade do aluno pelos momentos da aula e que, apesar das dificuldades clínicas, são 

considerados imensamente produtivos. 

Ele me espera na sacada do apartamento dele. Quando eu entro na rua, o vejo 

sentado, me esperando. Ele sabe os dias que eu vou e o horário. Então hoje ele tem 

desejo por aprender (P3). 

 

Este, entre tantos depoimentos analisados, traz a confirmação que os estudantes 

inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar demonstram interesse crescente e vontade 

de aprender a cada encontro, colaborando com resultados cada vez mais significativos no 

processo de ensino aprendizagem. 

Em uma (re)conceituação da condição infantil, Fontes (2005) traz como fundamental 

a função do professor relacionando a vida cotidiana da criança e o mundo 

hospitalar/domiciliar, assumindo proporções relevantes para momentos de efetiva 

aprendizagem e na busca de compreensão do processo de elaboração e gravidade da doença.  

Nestes termos, Fonseca e Ceccin (1999) ponderam que, para além das necessidades 

emocionais e recreativas dos alunos adoecidos, é preciso destacar as necessidades intelectuais 

destas crianças e adolescentes, reconhecendo os processos que organizam a subjetividade e 

são estabelecidos por efeito de aprendizagem. Ressaltam que a prática pedagógica 

educacional visa à continuidade do ensino de conteúdos da escola de origem, com conteúdos 

programáticos próprios a cada faixa etária das crianças hospitalizadas ou impossibilitadas de 

frequentar a escola, levando-as a sanarem dificuldades de aprendizagem e à aquisição de 

novos conteúdos intelectivos. 

Para tanto, faz-se fundamental o respeito às condições de cada aluno. A vivência e 

experiência da pesquisadora no acompanhamento do atendimento no contexto domiciliar 

avigoram que a construção deste processo requer intenção, tempo e planejamento. Neste 
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sentido, Fontes (2005) reforça ao afirmar que o conhecimento é construído paulatinamente e o 

tempo de aprender é diferente para cada aluno, estando essa situação associada ao desejo, ao 

valor e à funcionalidade de aprender algo. Com características ímpares, o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar carrega particularidades em relação ao uso do tempo. Sugerem Fontes 

e Vasconcelos (2007), que cada estudante possui um tempo de aprender e deve ser entendido 

e respeitado, objetivando preservar as funções cerebrais para aprendizagens futuras de modo 

saudável.   

De acordo com Fontes (2005), o começo das atividades com os alunos é uma grande 

conquista já que, a princípio, a criança normalmente está receosa e não se interessa pelo 

atendimento. Inicialmente se atrai pelas conversas, brincadeiras, colorido dos jogos, 

atividades, pelos brinquedos, papéis, lápis, entre outros materiais. Aos poucos, o professor vai 

envolvendo o estudante até conquistar sua confiança. Após os primeiros contatos, o professor 

percebe as necessidades, sendo fundamental que os momentos de aula domiciliar considerem 

os interesses do aluno.  

A inexistência de “modelos prontos” para o Atendimento Pedagógico Domiciliar 

amplia as dúvidas e questionamentos dos professores ao se aproximarem do projeto. Relatos 

das professoras entrevistadas pontuam que o desconhecimento sobre o estado de saúde do 

estudante, do novo ambiente de atuação no contexto domiciliar e dos recursos que terão 

disponíveis para utilizar, causam grande desconforto e insegurança.  

Até conhecer a minha aluna, procurei reunir informações sobre a doença, o que já 

havia de resultado na educação com alunos com quadros parecidos. Nem de longe as 

informações colhidas ajudaram com o quadro que encontrei. A aluna naquele 

momento estava desmotivada, com dor pós-cirurgia e num primeiro momento pouco 

interagiu (P8). 

 

Eu cheguei a casa dela assim, bem assustada! Bem preocupada! De que maneira 

fazer? Como fazer? Uma coisa é você estar em sala de aula, com aluno, lousa, com 

livros, com retroprojetor ou numa sala de informática, com computador [...] então 

você não sabe o que você vai enfrentar e aí você tem que colocar na sua cabeça que 

você vai trabalhar a princípio, com aquilo que tem. O que tem pra trabalhar? Tem 

computador? Tem ótimo, legal! Tem espaço físico? É adequado? Tem barulho? São 

vários fatores que influenciam quando você vai dar aula dentro da casa de um aluno, 

né? Totalmente diferente do que você vê na sala de aula. Eu fiquei muito assustada 

sim. Fiquei! Confesso que fiquei (P6). 

 

Eu esqueci o nome da doença dele, mas sei que é uma dificuldade por falta da 

produção de miosina. Como não tem a produção dessa proteína, ele tem os músculos 

fragilizados. Vi que a doença é recessiva. Conforme ele vai crescendo as condições 

vão ficando mais difíceis. Ele tá ficando mais pesado, a cabeça está ficando mais 

pesada. Ele já está tendo mais dificuldade de segurar a cabeça. A doença está 

estabilizada, mas conforme vai crescendo, não vai conseguindo mais ter a força (P1). 
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Em se tratando de um atendimento diferenciado, as situações podem exigir estudos, 

pesquisas, atitudes, decisões e ações por vezes nunca vivenciadas na rotina escolar. Em 

muitas ocasiões de acompanhamento dos alunos e professores pela pesquisadora nas 

residências, evidenciam-se relatos pertinentes à reflexão sobre o próprio fazer e a consciência 

dos limites. Neste cenário, professor e aluno tendem a descobrir a forma como o trabalho será 

realizado. Aos poucos, o professor vai delimitando o processo, traçando novos objetivos e 

contando cada vez mais com o apoio e colaboração do estudante e da família.  

O testemunho da professora P4 ilustra a necessidade do olhar diferenciado no contato 

inicial com o aluno. 

Primeiro passo que eu coloquei na minha cabeça é que eu tinha que ter a confiança 

do aluno. Ele tinha que me aceitar, a gente tinha que criar vínculo, estabelecer 

vínculo. De todas as estratégias que você tem, se você não tiver vínculo, você não 

consegue nada. Não flui o trabalho. Então assim, o meu primeiro passo foi 

estabelecer vínculo. Logo na primeira semana, fiquei uma semana dando aula pra 

testa dele, porque ele não levantava a cabeça pra mim. Mas eu persisti. Persisti, 

persisti e aos poucos foi acontecendo. É claro que, uma das características da 

Síndrome também é a resistência. Eu tinha que ter bastante paciência pra poder 

colher alguma coisa. E foi assim o início do processo. Depois de algum tempo, já 

começou a se sentir mais seguro e começou a confiar em mim. Viu que a gente 

estava ali pra crescer junto e aí as coisas foram dando um norte. Ai outros 

pensamentos vieram... rs... De quais as estratégias eu usaria pra atingir progressos?  

Qual era a minha missão ali? Como alfabetizá-lo (P4). 

 

Fonseca e Ceccin (1999) reforçam que para professores que vão trabalhar em 

contextos diferentes e com alunos com problemas de saúde, cabe ainda o desafio de lidar com 

realidades impactantes. Nem sempre os professores se adaptam ao trabalho no contexto 

domiciliar. Algumas vezes, não se ajustam ao contato próximo com a família, outras vezes 

sentem dificuldade em lidar emocionalmente com alunos tão fragilizados e fazer as 

adaptações curriculares necessárias. A dificuldade pode envolver o entrosamento: família, 

aluno e professor. Por vezes, as visitas de orientação são eficientes para minimizar situações 

desconfortáveis e difíceis. Diante esta situação, alguns professores optam por permanecer 

somente durante o ano letivo da atribuição do Atendimento Pedagógico Domiciliar. Outros 

solicitam desligamento e optam em assumir outro projeto vinculado a SEDESP. A professora 

P3 ilustra um destes momentos no seu relato. 

Eu já conversei com colegas que assumiram o projeto e depois tiveram que 

abandonar porque não se adaptaram ao aluno, à família. O aluno não foi, digamos 

assim, o aluno não foi receptivo. Então não teve empatia [...] E quando eu converso 

com outras pessoas, falando do meu trabalho, ouço perguntas do tipo você não fica 

com receio porque a família está ali. Porque não podemos ficar sozinhas. Uma das 

recomendações da SEDESP que é a Seção de Educação Especial de Santos é que a 
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gente não pode ficar com o aluno sozinhos em casa. Então, sempre quando estamos 

tem um familiar ou cuidadora. Às vezes eles ficam no mesmo cômodo, às vezes no 

quarto, na cozinha, mas na casa sempre tem alguém. Então, isso assusta, mas eu 

sempre estabeleci uma rotina, uma regra. Eu sempre expliquei para a família a 

minha maneira de trabalho. Tipo é assim, tudo bem? (P3). 

 

A forma interdisciplinar de ver e estar no mundo são apresentadas por Fonseca e 

Ceccin (1999) para professores que vão trabalhar em contextos diferentes do escolar 

tradicional, reforçando que as ações devem ser baseadas no diálogo e na escuta. Apesar da 

inquietação das professoras em atuar num contexto desconhecido, na maioria dos casos, 

mostram-se responsivas e conscientes dos novos desafios, como se observa nas declarações a 

seguir.  

Confesso que começar no Atendimento Pedagógico Domiciliar foi um desafio. 

Porque eu nunca tinha trabalhado com algo parecido, né (P7). 

 

Aí um dia eu escutei falar da professora [...] que fazia um trabalho muito legal com a 

[...] no Atendimento Domiciliar. Só de a minha colega falar já me encantou! Mas eu 

nunca imaginaria que um dia... Nós nos encontraríamos... Nunca! Aí um dia veio um 

e-mail, acho que foi pra todas as escolas, perguntando se alguém tinha interesse em 

atuar no Atendimento Pedagógico Domiciliar. Aí eu falei... Ah!  Eu vou à SEDUC 

(P7). 

 

Discorrendo sobre inquietações decorrentes da atuação fora dos espaços escolares, 

outro ponto que causa certo estranhamento refere-se aos conteúdos propostos e as adequações 

curriculares necessárias e evidentes para alguns alunos do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Concretizar estas adequações curriculares configura-se um grande desafio 

exigindo estudo, pesquisas e mobilização profissional. É fundamental que os professores 

busquem orientações além das fornecidas na atribuição do projeto e nos encontros com 

profissionais da SEDESP. A partilha e colaboração entre professores que atuam na UME, 

professores do AEE e  Equipe Gestora tendem ser esclarecedoras e assertivas. O relato da 

professora P7 pontua os benefícios das orientações adequadas. 

Mas quando cheguei e conheci a criança é que percebi as suas limitações. Foi um 

grande desafio! E eu entrei de cabeça! Mas, é assim, todas as orientações me 

ajudaram para o momento inicial... E veio aquela coisa do desafio e continuei... rs 

(P7).  

 

A reflexão e análise dos depoimentos direcionam para a compreensão da importância 

da relação entre o professor e o aluno no Atendimento Pedagógico Domiciliar, que se torna 

diferente pelo conhecimento prévio de atuação com estudantes com grandes dificuldades. Este 

fato parece minimizar a recusa, resistência e necessidade de justificar não estar preparada e 
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não saber lidar com esta prática, avançando para novas buscas e suporte para atuação neste 

projeto. A condição de saúde preestabelecida nos alunos mobiliza novo posicionamento 

profissional dos docentes a partir deste pré-requisito. A busca por conhecimentos para 

proporcionar melhores e possíveis condições de ensino e aprendizagem transpõe a paralisação 

e despotencialização que permanecem em alguns professores que atuam no âmbito escolar por 

longos períodos quando recebem em suas classes alunos com deficiência.  

No contexto domiciliar, o professor, além da função de formar para conhecimento 

dos conteúdos disciplinares e curriculares pode proporcionar situações e atividades que 

provoquem a elevação da autoestima, a melhora da comunicação, o pensamento lógico, a 

cidadania entre outros fatores. A atuação do professor no âmbito domiciliar depende da sua 

formação, do seu perfil, do seu desejo de ensinar de forma diferenciada, da curiosidade, do 

gosto pela pesquisa e da flexibilidade nas ações. Normalmente, ao perceber a situação de 

vulnerabilidade dos alunos, o docente tem a pretensão de fazê-los conhecer e entender o 

mundo da forma mais agradável possível.  

Vale ressaltar que a intencionalidade pedagógica transforma as diferentes atividades 

propostas pelo professor e até uma brincadeira em uma ação a ser apreendida. São diversas as 

situações propostas pelas professoras para a construção do vínculo com os alunos e, 

posteriormente, na construção de uma rotina das atividades. Como relata Fontes (2005), no 

brinquedo e no faz de conta a criança pode imitar uma variedade de ações que estão além de 

seus limites de compreensão e de suas próprias capacidades. A declaração a seguir traz 

ponderações da professora P5 sobre esta abordagem. 

Ele fica assim o tempo todo tentando sentir as coisas então... Já usei lixa, toalha, 

bolinha, aquela cartolina de ondinha, tudo pra ele fazer barulho, ele adora fazer 

barulho! Então para tudo que eu quero fazer no pedagógico, faço naquilo que ele 

quer sentir pra ter a percepção tátil. Eu estou super feliz porque vejo que ele está 

dando mais respostas. No começo não tinha resposta nenhuma (P5). 

 

Nesta busca por aperfeiçoamento o profissional se engaja e se compromete cada vez 

mais com este atendimento pedagógico diferenciado. Nas visitas de acompanhamento pela 

pesquisadora, são constantes as alusões dos professores sobre iniciar leituras e estudo tanto 

sobre as especificidades das doenças dos estudantes, quanto sobre o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar e formas diferenciadas de ensinar. Mesmo assim, ainda evidencia-se a necessidade 

de estabelecer relações com outros profissionais e programar ações pautadas no respeito à 

individualidade e na valorização do potencial de cada pessoa. O conhecimento traz segurança 
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e colabora para proporcionar maior confiança nas ações, tornando-se essencial para enfrentar 

situações como a ilustrada pela professora P5 a seguir. 

Então, presta atenção. Muita gente fala que eu sou louca, né, doida, de pegar uma 

deficiência dessas. Uma criança que não se comunica. Dizem que não saberiam 

como lidar com isso. Sei lá, eu não penso nisso, se eu for pensar, eu não faço (P5). 

 

E a segurança, advinda do conhecimento, proporciona firmeza para novos 

posicionamentos e ações, como se observa nestes testemunhos.  

Mas por outro lado também veio àquela tranquilidade porque eu continuei o trabalho 

da outra professora. Eu fui orientada por vocês. Eu vi as atividades. Acompanhei 

pelo diário e cheguei a conversar com a outra professora... Então, tudo isso me deu 

muita segurança (P7). 

 

Eu falo pra mim mesma: - Vamos lá! Você sempre teve ótimas ideias. Eu fiz 

faculdade, eu fiz isso, fiz aquilo, mas a gente sempre está aprendendo! A gente não 

pode parar de estudar né!  É a mesma coisa a criança. É cada dia uma aprendizagem. 

Com os meus outros alunos maiores, cada dia a gente inventa uma, tem um clique 

diferente... Tudo bem, pra uns é velho, mas pra mim é novo! Eu não sei trabalhar 

daquele jeito, mas, vamos lá, vamos testar... (P5). 

 

Alguns professores consideram as inquietações como gatilhos para novas buscas, 

principalmente com os profissionais da saúde acerca das condições e possibilidades dos 

alunos servindo de suporte para a organização do planejamento das atividades que serão 

desenvolvidas. Sobre esta temática, existe a consciência de que as discussões precisam deixar 

de ser isoladas na Saúde e na Educação de modo a pensar conjuntamente em estratégias e 

planos de ação para melhor atender os alunos inseridos no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Pela relevância da articulação de ações intersetoriais, esta temática será discutida 

com maior detalhamento em outra categoria. 

O professor que atua no Atendimento Pedagógico Domiciliar precisa aceitar o 

desafio de ajustar-se às adaptações possíveis e necessárias para enriquecimento do processo 

de ensino aprendizagem. Os estímulos do professor são essenciais para o sucesso e a 

continuidade do atendimento, podendo algumas propostas atuar como reforçadoras e outras 

terem efeito menos atrativo.  

Em contrapartida, o professor precisa de atenção, cautela e habilidade para lidar com 

momentos de instabilidade emocional e condições clínicas adversas dos estudantes no âmbito 

domiciliar. Perceber, compreender e respeitar os limites dos alunos permanecendo na função 

de professor também constitui um desafio. Em algumas ocasiões, faz-se necessário o 

replanejamento das ações e atividades devido aos imprevistos do cotidiano. O relato da 
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professora P2 ilustra a percepção aguçada que o docente deve ter para agir com assertividade 

e cautela. 

Se eu dou alguma coisa pra ele escrever ou fiz um pouco a mais de atividade de 

Matemática, pois percebi que estava fluindo e deixei um pouco mais, ele fala: - 

Minha mão está doendo! Aí a gente para um pouco. Eu mudo de atividade. Continuo 

com atividades que ele não precise escrever, só coisa oral ou um vídeo que eu tenha 

selecionado pra assistir. Procuro diversificar se eu vejo que ele está cansado. Se ele 

estica muito os braços, pausa um pouco ou dá uma respirada, eu já sei que está 

cansado (P2). 

 

Percebe-se que o planejamento das ações diárias não se resume simplesmente a 

selecionar conteúdos, mas a uma pratica reflexiva, envolvendo vários elementos, como a 

atenção do aluno, seu interesse, a apropriação de conceitos, o potencial em aprender, sua 

condição de saúde naquele dia, entre outros aspectos. Por vezes é o próprio estudante que 

sinaliza, através das reações diante das aulas e das atividades propostas, a necessidade de 

replanejamento das abordagens e ações. A atenção aos sinais, necessidades e o olhar 

diferenciado devem ser constantes para o professor que atua no âmbito domiciliar.  

Outra situação que requer atenção diferenciada são os ajustes no tempo do 

atendimento conforme indicação médica e possibilidades do aluno. Em alguns casos, durante 

as visitas de acompanhamento do projeto, faz-se necessário importante diálogo com os 

professores para conscientização sobre a prioridade da situação clínica do aluno, os ajustes no 

tempo das atividades e as adequações curriculares. Na declaração a seguir, a professora 

discorre sobre a complexidade dos ajustes as limitações do aluno. 

Quando retornei aos atendimentos, após as férias, a carga dele foi reduzida porque a 

doença já tinha dado uma avançada. Conforme sua orientação ficou certa pra mim 

uma coisa. Eu fico com atividades no período que ele estiver bem e estiver 

correspondendo bem. Se não estiver eu paro as lições e fico conversando com ele, 

dou aquela atenção, bato um papo. Na parte pedagógica, sigo as horas que ele 

suportar. É muito triste você ouvir que o aluno reclama porque está cansado. E o que 

você faz hoje reflete no futuro deles que possuem distrofia muscular. Se ele se cansa 

mais hoje, lá na frente ele tem uma perda a mais. Então, foi algo que eu pontuei 

comigo. Eu posso diversificar. Eu converso, passo um vídeo, ele conta um passeio 

que ele fez. Fico ali, mas não só com lição, que é o que eu fazia antes... Porque eu 

queria alfabetizá-lo. Conseguimos! Mas no ano seguinte já me policiei nessas 

situações para que ele ficasse mais confortável (P3). 

 

Dependendo das características e condições dos alunos do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar ocorrem ajustes curriculares para que sejam respeitadas suas necessidades 

partindo-se da realidade que vivencia. Tal fato está previsto na Resolução CNE/CEB nº 2, de 

11 de fevereiro de 2001, no art. 13, parágrafo 1º:  
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As Classes Hospitalares e o Atendimento Pedagógico Domiciliar devem dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de 

alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e 

reintegração ao grupo escolar e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, 

jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu 

posterior acesso à escola regular (BRASIL, 2001). 

 

As propostas de atividades do professor do Atendimento Pedagógico Domiciliar 

devem promover situação favorável ao processo de ensino/ aprendizagem, envolvendo o 

aluno e sua família, trazendo bem estar e minimizando perdas pedagógicas que comumente 

ocorrem durante tratamentos de saúde. O bom senso deve ser constante na organização das 

tarefas, como a professora pontua a seguir. 

Eu observo muito meu aluno. Uma coisa que o médico dele ressalta, é que os 

membros superiores são muito preservados, muito bem preservados. Eu escrevo 

muito e dou pequenas coisas pra ele fazer. Ele faz mais coisas relacionadas à 

Matemática e de Língua Portuguesa que procuro fazer mais de assinalar, de circular. 

Para atividades de escrita eu uso mais o notebook, que força menos do que o 

movimento de pinça (P2).  

 

As evidências pontuam que as práticas tradicionais de ensino e a concepção de 

currículo linear não respondem à diversidade e à heterogeneidade encontradas pelos 

professores no âmbito domiciliar. A condição perpassa a questão do querer ou saber fazer 

adaptações curriculares. É preciso aprender a fazer ajustes para a atuação neste contexto, 

sendo este o primeiro impacto vivenciado pela maioria dos professores que atuam neste 

serviço, como confirma a professora P1 em seu depoimento. 

A primeira aula, eu sentei e não sabia muito como funcionava. Eu fui lendo pra ele, 

fui perguntando se ele entendia.  Percebi que ficava muito monótono! Só eu falando, 

falando... Registrar mesmo a gente registra pouco. E aí eu comecei a partir para os 

vídeos, os jogos. E é isso. Em casa, já preparo algumas coisas pra levar pra ele e a 

gente trabalhar em cima disso. Eu uso muito vídeo. Ele adora os vídeos, ele entende. 

Ele não tem dificuldade de compreensão. Ele tem dificuldade de reter o que ele 

aprendeu, assim, não fica muito na memória dele. Mas ele entende algumas coisas, 

até que complexas, ele consegue entender (P1). 

 

Em situações que demonstram atrasos escolares devido à perda de conteúdos e 

afastamentos frequentes da escola, por exemplo, atividades de acompanhamento pedagógico 

diferenciado são desenvolvidas com o objetivo se suprir a defasagem escolar. A professora P2 

ilustra com seu testemunho um episódio da sua atuação profissional. 

Então, eu tive um pouco de dificuldade no começo porque ele era um aluno do 

terceiro ano que escrevia apenas o nome dele. Ele não escrevia, não lia, era pré-

silábico, não realizava cálculo mental, nem adições simples. Nada assim... E ele não 

é uma criança comprometida intelectualmente. Então, estava defasado mesmo. 

Iniciei com livros que eu tinha de pré-escola, 1º ano, atividades de iniciação de 
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alfabetização, matemática, de linguagem oral, linguagem escrita. E esse material, eu 

tinha guardado e caiu como uma luva. Ajudou muito nessa parte inicial. E ele foi 

avançando muito. Acredito que a dedicação exclusiva, digamos assim, fez com que 

em um ano, ele acompanhasse a turma (P2). 

 

Produzir cuidado e atenção singularizada são desafios se considerarmos o cotidiano 

tão atribulado dos professores e, muitas vezes, com excessiva carga horária de trabalho 

visando uma melhor condição financeira. Apesar deste fator, a vivência prática traz aos 

professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar uma cuidadosa atenção aos sinais 

demonstrados pelos alunos de conforto ou desconforto percebendo, assim, a necessidade de 

replanejamentos, reordenações de novas ações, atividades e estratégias. Os testemunhos 

ilustram este fato.  

Eu tenho que entender que ele não pode escrever… Então eu tive que pesquisar uma 

série de recursos pra que as aulas se tornassem prazerosas e atrativas pra ele (P3). 

 

Então, eu estou trabalhando com essas atividades porque são atividades bem 

elaboradas, com letras grandes. O texto literário da plataforma é mais simples de 

interpretar, o que facilita né. Às vezes, a gente pega um livro e, nós professores, 

conseguimos interpretar o livro, o aluno, às vezes, não consegue. Na plataforma, o 

que foi elaborado adaptado, está ótimo. Na plataforma, tem as duas possibilidades 

têm as atividades que foram adaptadas e tem as regulares. Eu consigo trabalhar com 

a [...] os dois tipos de atividades (P6). 

 

É comum a utilização de outros recursos e possibilidades como computador, 

plataformas virtuais, vídeos, jogos, blogs, grupos, estudos de campo, pesquisa entre outros, 

com os alunos inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar. Em seu estudo, Fonseca 

(2015) defende que a internet e a tecnologia podem ser fatores contributivos para que a 

criança que não pode frequentar a escola por recomendação médica tenha acesso à 

escolaridade. Narra que alguns países europeus disponibilizam computadores com câmeras 

para os estudantes conectarem-se às suas escolas de origem e seguirem aprendendo junto com 

seus colegas de turma como se estivessem na aula com eles. Nas entrevistas as professoras 

pontuam situações interessantes neste aspecto, como se observa no relato da professora P1. 

Eu conversei bastante com a professora de informática que me deu vários sites de 

jogos. A gente criou um grupo com os professores e chegamos a filmar algumas 

aulas pra mostrar pra ele. Às vezes eu chego lá na casa dele e ele pergunta como é 

que está a sala de aula, a sala dele. Respondo que a tua sala está àquela bagunça, 

né... Você já viu... (P1). 

 

Os recursos tecnológicos despertam grande interesse dos alunos, além de 

favorecerem o processo de ensino e aprendizagem por viabilizarem audição de histórias e 

material imagético, bem como oferecer interatividade e autonomia numa linguagem acessível, 
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agradável e de várias possibilidades. A utilização destes recursos é amplamente estimulada, 

embora esbarre em situações como: existência do computador na residência do aluno, 

compreensão e colaboração da família para a utilização deste recurso, possibilidade de 

interação do estudante, disponibilidade e familiaridade do professor com este material entre 

outras alternativas. Algumas vezes, os professores solicitam visita extraordinária da seção que 

faz o acompanhamento do atendimento para esclarecimentos e orientações aos familiares 

sobre as vantagens na utilização dos recursos tecnológicos. 

Alguns professores são bastante habilidosos, propondo momentos diferenciados de 

aprendizagem, como mostra o relato da professora P3.  

Com ele eu uso computador, acredito muito na tecnologia. Por exemplo, ao invés de 

você pedir para o aluno escrever, abre o editor de texto e dá uma atividade para ele 

com o editor de texto. Você não vai pedir pra ele fazer um desenho na folha de 

sulfite. Ele não pode escrever. O professor tem que ter bom senso. O Print Brush é 

um aplicativo maravilhoso pra desenho. Então ele desenha. Têm os jogos online, 

aplicativos que eu instalo pra trabalhar com ele parte de Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia. E ele adora. Recentemente eu instalei um 

programa chamado “Eneybol via can” Que é um programa chamado mouse com a 

cabeça. Você abre o programa através de webcam e coloca o ponto focal bem no 

nariz, pra que consiga dar todo direcionamento. Ativa o programa e através da 

movimentação da cabeça ele movimenta o ponteiro do mouse. Aí em cima aparece 

uma barra de ferramentas onde você ativa o botão esquerdo do mouse, o direito, se 

você quiser arrastar, ativa opção de arrastar. Ele se sentiu melhor. E quando eu não 

uso esse programa, eu uso o teclado virtual. Ontem mesmo joguei Stop com ele. 

Parece que não, mas no teclado o espaço é curto, mas para ele fazer o movimento de 

um lado para outro cansa, apesar dele ter os extensores que são presos nos pulsos, 

né. Pra ele cansa. Então só com o mouse ele movimenta a seta também. Quando ele 

não usa o programa, usa o teclado virtual. Eu deixo assim livre escolha pra ele. E ele 

falou para mim... Professora é mais fácil. Então agora ele só quer o teclado virtual. 

Ele clica nas letrinhas e escrevem as palavras, as frases (P3). 

 

Como expõe Fonseca (2015), o direito de educação da criança ou adolescente com 

algum problema de saúde, embora não seja temática nova, causa bastante estranhamento em 

nossa sociedade. É importante despertarmos para a consciência que este estudante tem direito 

de continuidade de escolaridade, mesmo durante o tratamento domiciliar ou hospitalar. No 

município de Santos, a garantia do Atendimento Pedagógico Domiciliar ocorre há mais de dez 

anos com momentos de aprendizagem cada vez mais produtivos e relevantes. Alguns 

professores que atuam no âmbito domiciliar animam-se com os resultados que estão tendo dos 

alunos e trazem este encantamento nos seus relatos. 

No Atendimento Domiciliar eu estou há quatro anos com o mesmo aluno. Foi um 

grande desafio no início, porque eu não tinha prática nenhuma de trabalhar com 

pessoas com deficiência e comecei o trabalho do zero... Comecei e estou colhendo 

alguns frutos! (P4) 
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Eu atendo há quatro anos um aluno que tem uma doença agressiva que vai 

eliminando os movimentos musculares ao longo do tempo. Comecei a trabalhar com 

outra criança e foi outro desafio, pois tem uma inflamação no cérebro. Essa lesão fez 

com que 1/3 do cérebro dela fosse comprometido e, sendo assim, a questão da fala 

ficou muito difícil. Apesar de ter melhorado muito este ano. Eu acredito que os 

frutos eu esteja colhendo este ano. Hoje eu consigo conversar com ela. Antes eu não 

conseguia. Ela argumenta! Ela me entende melhor e eu também consigo entender o 

que ela quer dizer (P3). 

 

A ética e o bom senso perpassam todos os momentos do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar desde o planejamento prévio, a escolha dos materiais para atividades com os 

alunos, higienização do material, postura profissional acessível e respeitosa diante das 

dificuldades do contexto, colaborando com a melhora do ambiente e qualidade de vida do 

estudante.  Fonseca (2015) reforça que o professor que atua no ambiente domiciliar ou 

hospitalar precisa investir no potencial dos estudantes, dinamizando as atividades escolares de 

forma criativa e adequada a realidade, interesses e necessidades de cada aluno. É um novo 

“fazer docente” como se confirma nos relatos das professoras P8 e P2. 

Em uma atribuição fui convidada a conhecer o projeto do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar e descobri uma nova oportunidade no “fazer magistério” (P8). 

 

Eu sinceramente não tenho dificuldade, não sinto dificuldade. Pra mim é muito 

prazeroso. Mas quando eu falo que eu sou professora domiciliar, as maiorias das 

pessoas, das professoras, dos profissionais da educação torcem o nariz. É 

exatamente isso! Eles torcem o nariz. Ai, mas na casa?  Mas e a família? O estar 

dentro da casa é que faz muitas pessoas não gostarem, pelo que percebo e posso 

observar... (P2). 

 

A atuação no Atendimento Pedagógico Domiciliar constitui-se um desafio visto que 

os cursos de licenciatura não costumam aplicar em suas grades curriculares, conteúdos 

relativos a diferentes áreas de atividade docente, considerando outros espaços educacionais, 

sem ser o contexto escolar. O professor depara-se com a necessidade de adequar sua práxis a 

especificidades de um espaço que, a princípio, não é o seu, por isso frequentemente 

apresentam a inquietação desta atuação.  

Atuar no Atendimento Pedagógico Domiciliar é um desafio que no primeiro 

momento não acreditava que iria conseguir vencer. O meu “fazer pedagógico” 

precisa mudar e mudar rápido. Precisava fazer renascer a professora pesquisadora 

num trabalho solitário que é necessário para todo pesquisador no primeiro momento 

da sua pesquisa (P8). 

 

Refletindo sobre a prática profissional, Fonseca e Ceccin (1999) ponderam sobre a 

necessidade de maior formação dos profissionais e salientam que a motivação do profissional 

é imprescindível para que atue em modalidades de atendimento especificas e diferentes da 
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escola comum. Além da capacitação dos professores, propõem a participação em eventos 

nacionais e internacionais sobre a temática do atendimento escolar hospitalar e domiciliar. 

Reconhecendo-se como atuantes e transformadores de realidades, os professores ampliam os 

objetivos propostos simultaneamente ao trabalho realizado envolvendo-se continuamente em 

novas descobertas, como confirmam as declarações a seguir. 

Eu acho este trabalho é maravilhoso! Eu tenho umas ideias novas todo dia. Nossa 

mente fica funcionando e, às vezes, você está no meio da rua e vai pensando em 

como fazer... E as possibilidades são muitas (P1). 

 

O Atendimento Pedagógico Domiciliar pra mim é um projeto maravilhoso. Eu caí de 

paraquedas, mas agradeço porque fui estudar a respeito... Eu jamais imaginava 

trabalhar neste contexto (P3). 

 

A maioria dos docentes demonstra gostar e ter interesse em permanecer nesta 

atuação, não por facilidade no processo, mas por acreditarem, reconhecerem a intensidade, a 

transcendência ao sistema formal de escolarização e estarem colaborando, efetivamente, com 

melhores condições e oportunidades para os alunos. Reforçando este aspecto, apresentam-se 

os relatos abaixo das professoras P1 e P8. 

O [...] é muito inteligente. Às vezes ele me corrige. Eu olho assim... Ai menino! Rs. 

É impressionante! Às vezes ele está mais atento na aula que eu mesma. Então é isso 

que eu acho muito legal. Então você vai trabalhar embaixo de chuva, embaixo de 

sol... Você vai porque você sabe que vai sair contente. É legal! (P1). 

 

Aproveitei as minhas pesquisas, estudos pessoais e inclui a comunicação alternativa 

como opção para alfabetização bem como ampliar a autonomia da aluna (P8). 

 

O acompanhamento dos professores revela que a ausência de formação específica 

para os professores do Atendimento Pedagógico Domiciliar é um entrave a ser superado, 

porém não reduz a capacidade docente de atuação, tornando-se o diferencial a prática 

pedagógica e o comprometimento dos profissionais.  

A proximidade no acompanhamento do Atendimento Pedagógico Domiciliar e as 

reflexões sobre esta temática mostram que a busca por informações e aperfeiçoamento precisa 

extrapolar as circunstâncias vivenciadas pelos professores atuantes neste contexto, tornando-

se um processo coletivo, que precisa ser divulgado e compartilhado no ambiente escolar, visto 

que todos são alunos da escola. Este estudo traz alguns relatos de descontentamento 

decorrente do desconhecimento da sua atuação por parte de outros profissionais da UME e, 

em algumas vezes, a pouca visibilidade dos alunos do Atendimento Pedagógico Domiciliar, 
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assim como o acolhimento para a construção coletiva deste processo de escolarização fora dos 

“muros da escola”.   

Nos depoimentos de professoras que vivenciam a etapa inicial do aluno na UME, 

percebe-se o desconforto relacionado ao pouco conhecimento e envolvimento dos 

profissionais da escola com as demandas deste serviço. 

Eu acho que meu aluno é meio esquecido, né... Eles só lembram que tem um aluno 

domiciliar porque me veem lá nas reuniões (P2).  

 

O Projeto de Atendimento Pedagógico Domiciliar precisa ser apresentado aos 

professores, equipes e funcionários das UMEs. Estes alunos são das nossas unidades 

e não dos professores que os atendem. Só o conhecimento rompe a barreira do 

ignorar e do medo (P8). 

 

No primeiro momento, quando cheguei à escola, perguntei o que era o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar e tive pouco retorno. Era tudo muito novo também pra 

escola. A gente trabalhou em equipe, a diretora, todo mundo da equipe, né (P4).  

 

Outros depoimentos permitem a constatação de certo descrédito, por parte de alguns 

profissionais que atuam na UME, das reais possibilidades de ensino ofertadas a alunos do 

ambiente domiciliar, por não serem estudantes potenciais das escolas regulares. Nota-se o 

desconhecimento sobre embasamento legal que garante a escolarização neste contexto. São 

corriqueiros os desabafos das docentes do contexto domiciliar sobre esta invisibilidade, assim 

como o contentamento pelo acolhimento e escuta por membros da Equipe Gestora sempre que 

acontece.   

A gente observa que muitos professores têm a curiosidade de conhecer o caso, 

querem saber como é. Mostram-se muito solícitos. Tem outros professores que já 

não. E dizem pra que disponibilizar um professor para ir a casa dela se a gente tem 

tantos problemas aqui na escola? Porque disponibilizar um professor pra ir lá? Eu 

conto muito com o apoio da Orientadora Educacional. Eu realmente divido as 

minhas angústias, as minhas dúvidas com ela. Ela tem muita paciência de me ouvir e 

esclarecer muitas coisas. Eu a conheço desde o ano passado. Quando eu vim pra cá, 

eu já a conheci e a gente já começou esse processo. Então ela me ajuda bastante 

(P7). 

 

Apesar de constar nas diretrizes para o Atendimento Pedagógico Domiciliar e na 

Portaria Municipal que regulamenta o projeto, apontamentos neste estudo denunciam a 

necessidade de melhora no envolvimento e na comunicação entre o docente do âmbito 

domiciliar e os demais profissionais da escola. Conforme prevê o documento municipal que 

regulamenta o atendimento neste contexto, o professor precisa ter o respaldo dos profissionais 
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da UME, auxílio para a adaptação e disponibilização materiais pedagógicos, jogos que 

possam ser manuseados e transportados com facilidade para as aulas no contexto domiciliar. 

O acompanhamento deste atendimento também aponta a necessidade de maior 

envolvimento dos professores titulares de sala e profissionais da Equipe Gestora da escola 

com o estudante nas dinâmicas específicas do atendimento, como visitas, momentos de aula 

na casa do aluno, organização para os momentos presenciais na UME, acompanhamento da 

professora nas reuniões para articulação com a equipe multiprofissional, em eventos externos 

relacionados ao contexto pedagógico entre outras situações. As promoções de estudos, 

pesquisas, discussões sobre a prática pedagógica no âmbito domiciliar e as adaptações 

curriculares precisam pertencer ao coletivo no contexto escolar.  

A dinâmica preconizada nas diretrizes do Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

acontece em conformidade em algumas UMEs. Por vezes se percebe grande empenho da 

professora do atendimento domiciliar na articulação com a Equipe Gestora e demais 

professores. Ressalva-se sobre a importância, necessidade e os benefícios do trabalho de 

sensibilização junto à comunidade escolar em que a criança está inserida. Para tanto, a atitude 

do professor e o envolvimento dos demais profissionais da escola torna-se o diferencial, como 

aponta o testemunho da professora P4. 

Quando a gente foi na escola pela primeira vez foi muito legal. As crianças já 

sabiam quem era o [...]. Eu já tinha levado foto, eles já sabiam que ele usava cadeira 

de rodas, que era bem gordinho, entendeu? Eu usei este termo porque é o jeito que 

eles falam mesmo... E falava para os coleguinhas que ele era bem fofinho... Vocês 

vão ver. Ele é muito gostosinho... Então as crianças da sala já estavam preparadas 

(P4).  

 

Em algumas situações, a conscientização é tão eficiente e assertiva que, mesmo antes 

de iniciar pequenos períodos presenciais, o estudante do Atendimento Pedagógico Domiciliar 

já é conhecido como aluno da escola, apesar de não desfrutar do mesmo ambiente 

diariamente. Confirma-se este fato no relato da professora P4. 

Antes de levá-lo pra escola, a gente fez uma conexão via vídeo conferência, skype e 

meu aluno viu os amigos da classe dele. Isso abriu uma nova possibilidade. Para 

mim ali foi demais, porque ele percebeu que tinha outro mundo fora daquele quarto. 

Ele foi começando a se encantar com aquele mundo (P4).  

 

Algumas professoras relatam a eficiência, o sucesso e benefícios do maior 

entrosamento com os profissionais da Equipe Gestora da UME, o que auxilia na busca de 

estratégias e metodologias que favoreçam a articulação entre atuantes no âmbito domiciliar e 

escolar, almejando-se maior crescimento profissional, consolidação de conhecimentos, 
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aprendizado e maturação emocional. Esta proximidade permite a ampliação do olhar e 

mudanças de atitudes como nota-se nos apontamentos que se seguem. 

O primeiro passo que a gente teve foi chamar a mãe pra eu poder me apropriar do 

que era Síndrome [...]. Não tinha a menor ideia do que era. Então a mãe veio e 

conversamos. Estávamos eu, a Orientadora Educacional e a Diretora. Ela relatou 

como era a Síndrome, todas as características, perguntei como era o aluno e pedi pra 

ela prepará-lo pra minha chegada à segunda feira. E falei pra ela pra contar que ia 

ser uma coisa diferente, uma dinâmica diferente. Comecei a estudar tudo da 

Síndrome pra poder montar as minhas estratégias, porque até então eu não tinha 

nada, nada concreto, eu tive que correr atrás e começar desde o comecinho mesmo 

(P4). 

 

Meu primeiro contato com a doença foi com a família e a escola onde tinha um 

dossiê do aluno. O prontuário do aluno. Tinham vários boletins médicos devido às 

faltas e atualização documental. A mãe leva um relatório médico de como o aluno 

está. Então, eu peguei atividades dele, tinha uma pasta de atividades na escola... Ele 

já era aluno da escola. Então quando eu comecei com ele, tinha uma documentação 

que eu tive acesso (P2).  

 

Frente ao acompanhamento do Atendimento Pedagógico Domiciliar por alguns anos, 

poucas vezes observa-se a presença dos profissionais da Equipe Gestora das UMEs na casa 

dos alunos, em visitas para observação da rotina de trabalho do aluno e do professor. Com 

frequência o conhecimento sobre o aluno do contexto domiciliar ocorre indiretamente, através 

dos relatos da professora que atua no serviço e da pesquisadora em reuniões de trabalho nas 

escolas. Entende-se que as demandas nas escolas são grandes e trabalhosas, mas esta 

proximidade faz-se necessária e, quando acontece, é altamente produtiva.     

A experiência prática da pesquisadora evidencia que o entrosamento do aluno do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar no ambiente escolar ocorre com mais facilidade na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. A vivência mostra que, nestas etapas, o contato 

realiza-se com um professor titular de sala, o que permite maior troca de informações pela 

disponibilidade de tempo e envolvimento. Esta percepção é corroborada no relato abaixo que 

sinaliza o estranhamento da professora, que acompanha o aluno desde o 3º Ano do Ensino 

Fundamental I, ao iniciar o novo ciclo, no Ensino Fundamental II.  

Mas são muitos professores. E de repente, o dia que ele vai, não tem todas as aulas. 

Até o ano passado, que era um professor só, todo mundo conhecia ele na escola, 

porque eram menos professores, mesmo sendo um por sala. Toda escola o conhecia. 

Agora são muitos inspetores, a Equipe Gestora muda, são muitos professores... 

Então, eles meio que se lembram do aluno, quando me veem na escola. Eu tive que 

cobrar muito pra que os professores especialistas deixassem atividades. Teve 

professor que não deixou. E eu fiz atividade, pus na folha de almaço e entreguei, pra 

poder ter nota né, porque é o professor que fecha a nota. O aluno é da escola. Ele 

não é meu! Apesar de eu achar que ele é meu... rs. De defendê-lo com unhas e dentes 

rs. Ele não é meu, ele é da sala. Ele é do 6° Ano. Então, eles têm que fazer 

atividades, eles têm que corrigir, eles têm que lembrar que ele existe. E eles têm que 
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adaptar também, tem coisas que eu posso... Eu faço as minhas adaptadas, mas eles... 

(P2). 

 

O aumento das dificuldades quando o aluno inicia o Ensino Fundamental II, com o 

número ampliado de professores titulares de sala, diminui e inibe o contato com o professor 

que atua no âmbito domiciliar, necessitando maior articulação com a Equipe Gestora para 

proporcionar e garantir estes momentos. Alguns relatos trazem este ajuste de forma tranquila, 

mas não se configura como unanimidade. 

Ele foi para outra UME porque passou para o Fundamental II. A equipe foi super 

atenciosa. Logo quando cheguei e apresentei o caso do [...] a orientadora falou que 

queria conversar comigo. A escola foi super acolhedora... Tenho bom 

relacionamento com os outros professores também. Não é tão fácil como antes, 

mas... Sempre que possível encontro os professores e conversamos. A professora de 

Arte vai organizar horário com a escola pra ir a casa dele. Como ele é muito ansioso 

já expliquei que nesse dia vou ficar só no cantinho... (P3). 

 

A gente vai conversando, vou pedindo as coisas... A professora de Matemática eu 

consegui filmar e o [...] assistia as aulas com ela... Foi muito legal! (P1). 

 

Para minimizar a distância e apostar na construção coletiva de propostas de 

aprendizagem, a SEDESP orienta sobre a existência de uma pasta para guardar atividades das 

diversas disciplinas disponibilizadas para os alunos do grupo classe e um caderno de recados, 

em local de fácil acesso na UME, onde são registradas informações sobre o aluno, seus 

avanços e dificuldades. Interessante observar que em algumas escolas utilizam recursos 

tecnológicos para promover esta aproximação.  

A gente está conseguindo. Se eu não me engano são oito professores. Não dá pra 

conversar com os oito pessoalmente, então a gente tem um grupo no facebook e 

também da escola, que é um grupo fechado só para professores da escola. Ele é 

alimentado pela Coordenadora e pela Orientadora Educacional. Elas postam e a 

gente também pode postar. Tem uma pasta com atividades do [...] onde eu também 

posto atividades e assim os professores também podem ver (P3). 

 

A articulação com a escola deve ser constante, afinal existe uma proposta pedagógica 

direcionada para a turma deste aluno que, em alguns casos, dependendo do motivo do seu 

afastamento do ambiente escolar, não pode ser tão diferente das propostas desenvolvidas no 

domicílio, visto que a situação de saúde do estudante pode se modificar e possibilitar o 

retorno para a escola. Sendo assim, conforme preconiza a legislação, o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar deve dar continuidade ao processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem de alunos matriculados em escolas de educação básica, contribuindo para seu 

retorno e reintegração ao grupo escolar (BRASIL, 2002).  
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O documento oficial do MEC que normatiza a Classe Hospitalar e o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar (BRASIL, 2002) descreve que para a reintegração ao espaço escolar 

do educando, que ficou temporariamente impedido de frequentá-lo por motivo de saúde, 

devem ser considerados aspectos como o desenvolvimento da acessibilidade, da 

adaptabilidade, a manutenção do vínculo com a escola durante o período de afastamento, por 

meio da participação em espaços específicos de convivência escolares previamente planejados 

(quando existir possibilidade de deslocamento), momentos de contato com a escola por meio 

da visita dos professores ou colegas do grupo escolar correspondente e dos serviços escolares 

de apoio pedagógico, garantia e promoção de espaços para acolhimento, escuta e interlocução 

dos familiares do aluno durante o período do afastamento, preparação ou sensibilização dos 

professores, funcionários e demais alunos para o retorno ao espaço escolar.     

A necessidade de orientações frequentes, encontros para discussão de casos entre as 

profissionais que atuam no contexto domiciliar são evidentes e possibilitam maior 

compreensão sobre a dinâmica e funcionamento deste atendimento. A racionalidade 

administrativa e escassez de recursos humanos, por vezes, demandam ajustes nas visitas de 

orientação e organização do ambiente escolar em relação às ações do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, interferindo diretamente no trabalho realizado.  

 

5.3 O Aluno do Atendimento Pedagógico Domiciliar e sua Família  

 

Nesta categoria elencam-se fatores e condições necessárias referentes à postura, 

compreensão e colaboração das famílias dos alunos inseridos no Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. A família, independente de como é constituída, é extremamente importante para 

todas as crianças e adolescentes, constituindo-se a base do desenvolvimento, especialmente 

para aqueles em situação de adoecimento ou que possuam alguma deficiência grave. Nesta 

condição, frequentemente sofrem com momentos de intensa fragilidade, necessidade de 

cuidado e fortalecimento para a construção de uma relação de confiança, vínculo e 

compromisso com todos os envolvidos no processo. 

Os profissionais que se aproximam destas famílias precisam ter clara esta concepção 

e atuar de forma colaborativa de acordo com estas necessidades. A experiência no 

acompanhamento deste projeto mostra que o professor precisa estar atento a situações da 

família e, algumas vezes, buscar caminhos que contribuam para minimizar o sofrimento de 
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todos, com escuta atenciosa e propostas de atividades que tragam diversas possibilidades, não 

se atendo apenas nos conteúdos escolares que precisam ser trabalhados. A professora P8 que 

atua com duas crianças do Atendimento Pedagógico Domiciliar traz o seguinte relato: 

O papel da família para o desenvolvimento do processo educativo é primordial, mas 

essa relação muitas vezes é polêmica. No atendimento domiciliar essa relação é 

fundamental. As alunas necessitam do apoio e aprovação de todos envolvidos (P8). 

 

Mesmo diante das adversidades, como propõe Fonseca (2015), as crianças que 

recebem o atendimento escolar hospitalar ou domiciliar não são apenas doentes, pois 

continuam crescendo, se desenvolvendo, mesmo com alguns comprometimentos causados 

pela doença ou pelo tratamento médico necessário (intervenções cirúrgicas, exames invasivos, 

fármacos com efeitos colaterais), com visível interesse e necessidades acadêmicas. Sinalizam 

Fonseca e Ceccin (1999), que o atendimento no ambiente hospitalar ou domiciliar promove 

experiências fundamentais, além de reestabelecer oportunidades de uma vida normal.  

Os contatos iniciais com a família buscando a construção conjunta dos espaços para 

as aulas, a ampliação de informações sobre a saúde, os cuidados, os gostos e as 

potencialidades norteiam caminhos e novos posicionamentos na opinião dos professores. 

Como apresenta Franco (2015), a criança e a família são um todo indissociável. A família 

constitui-se o contexto básico e principal da promoção de saúde e do bem-estar das crianças e 

adolescentes e o esforço conjunto entre a família e os profissionais, possibilita alcançar os 

objetivos desejados. O autor menciona que, em algumas vezes, o foco de intervenções deixa 

de ser a criança ou a sua doença, e passa a ser considerada a criança no seu contexto 

relacional com a valorização das suas potencialidades e possibilidades. A família pode tornar-

se grande apoiadora neste processo. No relato a seguir, a professora P2 exemplifica os 

benefícios desta proximidade na relação com a família. 

Quando mando fazer as atividades, às vezes, tem um pouquinho de preguiça... Não é 

só o cansaço da doença. E se a mãe dele percebe que tem um pouquinho de 

preguicinha, coloca a cadeira do lado dele e fica na pressão... Falando vai [...] 

responde... (P2). 

 

Neste contexto, os apontamentos de Franco (2015) alertam para a compreensão de a 

família ser a principal promotora do desenvolvimento, portanto, melhorando o contexto e as 

relações produzem-se novos e melhores resultados em termos de desenvolvimento. As 

declarações deste estudo reforçam esta necessidade e sinalizam sobre a ampliação do olhar 

para atuação de professores fora do contexto escolar e de como os vínculos se estabelecem e 

fortalecem.  
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Ah! Eu sou suspeita. Eu sou muito apaixonada por ele, pela família, nós somos 

muito amigos. Então, tem coisas que eu estou encaminhando assim, sabe. Então eu 

falo que até às cinco horas é pedagógico e depois, até às cinco e meia é terapêutico 

familiar. É tipo isso! Entendeu? Porque é uma família que tem muita necessidade e, 

às vezes, eu olho... Tem alguns momentos que eu paro, olho... A relação, o carinho, o 

cuidado e falo... Nossa! Eu procuro não pensar, mas, às vezes, vem assim, né... Até 

que dia?... Até quantos anos, né? Mas, vamos que vamos. Que seja bom! Proveitoso 

e marcante enquanto dure, né? (P2). 

 

Autores como Fontes (2005), Franco (2015) e Ainscow (2017) ponderam que, salvo 

algumas especificidades, para a promoção do desenvolvimento, deve ser valorizada e 

estimulada a capacidade dos pais interagirem com as crianças de forma responsiva, envolvida, 

empenhada e adequada às situações. Os autores relatam ser produtivo mostrar 

cuidadosamente possíveis modificações em posturas do dia a dia, evitando um estresse 

adicional à família por já estarem emocionalmente abalados e, por vezes, sentirem-se pior 

com uma sobrecarga para o qual não estão preparados.  

Só que aí veio uma grande dificuldade, convencer que os pais trouxessem na escola. 

Aí eu tive que trabalhar isso com os pais também, que foram bastante resistentes 

(P2). 

 

Quando eu cheguei a casa deles tirei todo mundo da zona de conforto... Pra eles já 

estava certo que a criança não aprenderia mais... Tirei o [...] e tirei seus pais porque 

comecei a apertá-los, mas de forma sutil... Tive que ser muito pontual com eles em 

algumas vezes. E aos poucos eles foram vendo que do jeito dele... Ele conseguia 

(P4). 

 

Depoimentos das professoras corroboram este ponto de vista, mas também mostram 

o recuo familiar, ou seja, a opção pelo afastamento de situações que envolvam novas 

iniciativas e possíveis sofrimentos, como observa-se no testemunho a seguir. 

A mãe é muito mais aberta, né? Então, não vi nenhuma resistência nela. Já o pai, 

tinha bastante resistência porque o intuito dele era proteger o filho de qualquer coisa 

ruim que pudesse acontecer no mundo. Eles não criaram expectativas, na verdade. 

Pra eles era tudo muito novo. Tanto que eu tive que trabalhar com eles também em 

relação a acreditar no potencial do aluno, porque pra eles era como se eu fosse lá 

apenas passar algum tempo com o aluno para ocupar o seu tempo. E aí eu fui 

percebendo que isso não era pra acontecer. Tinha que ser justamente o contrário! 

Então, eu tive que fazer com que eles acreditassem que o aluno poderia evoluir. Uma 

coisa que eles não acreditavam. Por quê? Porque eles receberam tanto não, tanto 

não, tanto prognóstico... Ele não vai ler, ele não vai escrever, ele não vai conseguir 

desenvolver nada, ele vai ser sempre assim... E assim, eles já estavam com aquilo, já 

estava definido... (P4). 

 

Conforme apontado no relato da professora P4 compreende-se o papel fundamental 

da família neste processo de inclusão, mas alerta-se para o perigo de colaborar com a exclusão 

ao demonstrar atitudes de comiseração. Segundo Crochik (2011) esta crítica é relevante ao 
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mostrar que a superproteção também traz malefícios ao não se ensinar determinadas atitudes, 

limites ou conteúdos para os alunos por julgar que não conseguirão entender. As declarações a 

seguir confirmam esta situação, retratando detalhes na relação do aluno com sua família.  

Sim, as duas famílias foram muito receptivas. Eu tive que doutrinar a mãe, em 

relação a horário, disciplina, modo de falar, modo de agir porque ela dava tudo para 

o aluno. Como era uma situação onde não sabia se o filho estaria vivo, tudo era 

permitido. Eu falei assim, não é porque você não tem ideia do quanto ele vai viver 

que você tem que permitir todas as coisas porque ele pode se acidentar. Teve casos 

de eu falar e se acontecesse de vir um carro e ele não percebesse... Ele ia morrer do 

mesmo jeito, não ia? Então, não pensa assim. Já com a família do meu outro aluno 

não. A gente troca informações principalmente no vocabulário. Como é que vocês 

falam? O que eu posso falar? (P5). 

 

Às vezes eu fico pensando que sou um extraterrestre na casa porque ele não está 

entendendo o que eu estou falando. Depois eu pergunto aos pais como vocês falam? 

Respondem que não é sim nem não... É “joinha”. Até eu descobrir que era “joinha”. 

Demorou! Agora ele faz o dedinho para não, de vez em quando ele faz a cabeça sim. 

Aí eu pergunto? - É “joinha”? Tá bom? Ou é sim, mexe a cabeça, entendeu? Então 

certas coisas a gente está ampliando a conversação. Está legal (P5). 

 

Discorrendo sobre conquistas e progressos dos estudantes deste contexto, Fontes 

(2005) e Franco (2015) pontuam que mostrar aos familiares pequenas conquistas e 

competências colaboram para uma mudança no olhar e na percepção de que o aluno não é 

desprovido de capacidades. Neste estudo, alguns relatos das professoras insistem na proteção 

acentuada por parte dos responsáveis. Sem a pretensão de julgamento, objetiva-se pontuar 

como é difícil este processo de valorização das capacidades e despertar para novas 

possibilidades, quando se está plenamente envolvido em uma situação difícil, de adoecimento 

ou deficiência grave. Ilustra este fato o testemunho da professora P8. 

No caso do atendimento domiciliar as alunas são superprotegidas e muitas vezes 

infantilizadas. A atuação do professor na casa muitas vezes esbarra nesta 

"superproteção". O aprendizado ocorre no erro e para errar é necessário tentar. A 

família do estudante neste contexto quer responder para seu filho (a). Assume o 

papel de aprendiz para amenizar o que eles entendem como sofrimento. Explico 

sempre aos pais que as tentativas são sempre acertos, a cada acerto uma perfeição. 

Na escolarização não é necessário haver sofrimento no projeto de atendimento 

domiciliar, não há espaço para sofrimento. A proposta é de possibilidades, de 

tentativas, de muitos acertos para chegar à autonomia (P8). 

 

A reflexão sobre este contexto precisa ser frequente no acompanhamento do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar. Muitas vezes as professoras solicitam ajuda e visitas 

complementares aos profissionais da SEDESP que acompanham o atendimento para 

esclarecimentos e orientações aos familiares sobre o respeito, a singularidade, os diferentes 

tempos e formas de aprendizagem dos alunos entre outros assuntos. Estes pedidos são 
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atendidos, normalmente, com bastante rapidez, evidenciando os ajustes necessários neste 

percurso.  

As visitas complementares são realizadas ou os familiares são convidados a 

comparecer na seção para apresentar suas dúvidas, dificuldades, questionamentos e 

esclarecimentos. Por vezes, a rotina da seção enreda em atribuições que impossibilitam a 

presença das suas técnicas em determinadas ocasiões. Nestas circunstâncias, sempre que 

necessário, as professoras são chamadas na seção para o devido acompanhamento. Vale 

ressaltar que os encontros e visitas aos alunos em suas casas, geralmente, são encantadores, 

revigorantes e reveladores quanto às descobertas de estratégias, possibilidades e desafios 

superados.  

Refletindo sobre a percepção e valorização de progressos, de capacidades, de 

superação e pontos positivos da criança, Franco (2015) reforça que estas ações não se 

relacionam a qualquer coisa de mágico, que advenha do olhar somente para as coisas boas, 

mas sim de tentativas para permitir o desenvolvimento de outros meios e conhecimentos para 

melhor atuação nesta relação, com melhores proposições, adequações, partilhas, escuta afetiva 

entre outros fatores. O autor apresenta a necessidade dos familiares serem respeitados e 

trabalhados no processo de afastamento da idealização inicial sobre seus filhos, com profunda 

consideração aos sentimentos de tristeza, com entendimento deste e de novos processos.  

Por vezes, os familiares vivenciam sentimentos considerados negativos com relação 

ao estado de saúde geral das crianças do Atendimento Pedagógico Domiciliar, sentindo-se 

sobrecarregados com todos os cuidados pertinentes à administração medicamentosa, saídas 

para consultas ou tratamentos, operacionalização e manutenção de aparelhagem, material de 

enfermagem, conservação da higiene, organização da casa e profissionais de enfermagem (em 

alguns casos) entre outras necessidades. Desta forma a cautela em relação às solicitações 

precisa ser considerada nas ações profissionais com os alunos inseridos neste atendimento.                   

O comprometimento de todos envolvidos favorece as ações, haja vista a 

singularidade do atendimento onde a sala da casa, o quarto do aluno, a varanda ou a cozinha 

se transformam em sala de aula, exigindo combinados que beneficiem e aproximem o 

estudante a um ambiente favorável de aprendizagem. A observação da família demanda ao 

professor sua capacidade de escuta, de oferecimento de acolhimento e de favorecimento de 

vínculos afetivos, pontua Fontes (2005).  
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Ao receber o professor na residência, algumas famílias não vislumbram o 

desenvolvimento e êxito do aluno em função das dificuldades do dia a dia. Faz-se necessária a 

transformação do olhar para possibilidades além dos desafios. Esta condição é apresentada 

aos professores no momento do ingresso no projeto do Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

quando são explicadas e exemplificadas situações e alternativas que colaboram para 

minimizar a inquietação inicial. Mesmo assim, observa-se certo desconforto em relatos deste 

estudo, como neste apresentado pela professora P3.  

Essa família vai ser acolhedora? E eu fiquei com esse medo. E eu lembro que no 

primeiro dia de aula o responsável estava na porta do prédio me esperando e me 

perguntou: Você tem certeza que você quer abraçar essa causa? Foi exatamente essa 

frase que ele usou. Aí eu falei aquele “tenho”, mas com o coração palpitando.  Eu 

falei meu Deus, será que é tenho ou não tenho, não sei como é… Subimos e ele me 

apresentou o meu aluno. Eu olhei assim e falei “meu Deus”, será que eu estou no 

lugar certo? Porque eu nunca tinha imaginado trabalhar diretamente com inclusão. 

Nunca… Porque eu sempre tive um pouco de medo porque não tinha preparo 

também. Eu precisava… Por isso que eu fui fazer uma pós em Atendimento 

Educacional Especializado pra poder entender melhor como trabalhar com o aluno. 

Porque não adianta você chegar lá sem saber o que vai dar hoje? O que eu vou 

passar hoje? Tem que ter uma programação (P3). 

 

No planejamento do Atendimento Pedagógico Domiciliar devem ser reservados 

alguns minutos para orientações e esclarecimentos com a família, com explicações sobre 

propostas, retorno sobre os avanços, tentativas assertivas, ou não e do desenvolvimento 

acadêmico como um todo, auxiliando a família na mudança de olhar diante das possibilidades 

do aluno. Longe de negar as dificuldades ou atribuir ao professor uma responsabilidade 

distante da sua área de formação, o objetivo desta conduta revela-se em superar uma condição 

inicial decorrente de uma situação de saúde específica incentivando a colaboração e 

envolvimento com alternativas que auxiliem no processo de aprendizagem. Ilustrando esta 

concepção, apresenta-se a seguir o relato da professora P7.  

A família me recepcionou muito bem, principalmente a mãe que sempre expressa a 

felicidade, a alegria, de ter a professora ali com a aluna. Eu preciso lidar muito com 

as expectativas dela...  Como eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir. Preciso, 

muitas vezes, me podar para não restringir o meu trabalho com a aluna, mas ouvir, 

porque a mãe quer falar um pouco das angústias e das expectativas. A mãe é uma 

mulher que passa um grande exemplo de força de vontade, de alegria. Nunca a vejo 

abatida. Pode ter problemas pessoais, outros tipos de problemas, mas eu sempre a 

vejo muito alegre, muito feliz. Realmente tem que ter um perfil pra lidar com a 

família. Eu acredito que se fosse outra pessoa não daria certo com a família por 

conta dessas expectativas, por conta desse desejo de conversar, de falar, de expor 

essas angústias da mãe, da família em si. Eu sempre penso isso... Olha! Se fosse 

outra pessoa, não daria certo (P7). 
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Na outra extremidade, sobre a (co)participação da família pode aparecer o 

distanciamento do contexto de aula no âmbito domiciliar, delegando esta responsabilidade 

apenas para a escola e seus profissionais. Por vezes, nota-se omissão, crítica ao trabalho e 

procedimentos da escola, mas sem nenhum apoio ou participação para a melhoria deste 

cenário. Percebe-se que as adversidades do cotidiano também aparecem no Atendimento 

Pedagógico Domiciliar, em exigências da presença do professor, mas com pouco 

compartilhamento das ações, sem a clara concepção que o acompanhamento familiar facilita o 

trabalho de escolarização e do professor. O depoimento apresentado a seguir denuncia certo 

distanciamento e estranhamento pela professora sobre o comportamento familiar, embora não 

lhe tenha despertado outro tipo de atitude. 

A relação com a família é o básico, do básico, do básico. Eles não perguntam como 

é que o aluno está e eu também não falo. Não tem assim muito diálogo. É assim, o 

que eu preciso eu peço e eles fornecem, que nem o lápis. O que eu preciso eles 

arrumam. Eu também não sou muito de puxar assunto. Se não estão interessados... 

(P1). 

 

A experiência no acompanhamento do Atendimento Pedagógico Domiciliar 

comprova que a comunicação com a família é de extrema relevância para que as ações 

desenvolvidas sejam mais eficazes e assertivas, garantindo de fato uma educação com 

qualidade. O professor, assim como demais profissionais da escola, deve priorizar estabelecer 

esta parceria evitando afastamentos que comprometam o potencial de aprender do aluno. A 

confirmação e compreensão da necessidade deste estreitamento são pontuadas no relato a 

seguir.                

O Atendimento Domiciliar é muito peculiar né, porque você está dentro da casa da 

família, você não está no ambiente escolar. Você tem que mudar as suas posturas, 

você tem que mudar o seu olhar... Porque, senão, você cria resistência e se você não 

tiver a família junto com você, não consegue caminhar... (P4). 

 

Confirmando observações apontadas na maioria das declarações das entrevistadas, 

Fonseca e Ceccin (1999) explicam que, de forma mais abrangente, acompanhantes e 

familiares que possuem seus filhos atendidos são mais participativos e colaborativos no 

cuidado dos mesmos, bem como encontram uma relação propícia ao bem-estar geral. 

Comumente, assumem uma postura mais otimista em relação à recuperação de seus filhos, 

pois a participação nas atividades de escolarização recupera os laços sociais do 

desenvolvimento comum das crianças, apesar das questões de saúde, como se observa no 

testemunho da professora P6.  
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Se eu precisar de qualquer tipo de material de apoio, a vó é sempre prestativa para 

comprar ou procurar. Se eu precisar de um jornal, por exemplo, eu mesma acabo 

levando porque eles moram num lugar de difícil acesso. Então ela não tem assim, 

jornal em casa, revista em casa. Se for trabalhar com esse tipo de material, eu 

mesma levo e evito pedir. No ano passado a gente participou de uma Feira de 

Ciências que teve na rede municipal e fizemos um pulmão. Eu e ela. Eu pedi pra vó 

comprar isopor, comprar cola e algumas coisinhas como palito de churrasco. Essas 

coisas que eu ia precisar e ela foi muito bonitinha. Pediu para eu anotar no papel 

para não esquecer. Mas não era isso! Ela pediu para eu anotar porque não ia saber 

depois falar né! Ela levou, comprou tudo certinho e acabamos fazendo. Se eu deixar 

uma lição de casa para a aluna fazer, ela não tem ajuda. Mas ela não tem ajuda não é 

porque falta boa vontade pra ajudar e sim porque os pais e avós não são 

alfabetizados. Então nesse sentido é muito ruim pra mim, porque às vezes eu chego 

e vou olhar o caderno dela e ela não fez a tarefa que combinamos. Às vezes ela não 

fez porque ficou com preguiça, já que sabe fazer. E há momentos em que ela não faz 

porque não sabe. A atividade ficou complexa e ela não tinha uma pessoa pra apoiar e 

pra ajudar naquele momento (P6). 

 

A escuta atenciosa pelo professor e as orientações das colaboradoras do setor 

responsável, objetivam entender a dinâmica familiar, respeitar e valorizar o desempenho 

acadêmico do estudante, a participação dos familiares em reuniões e atividades na escola e o 

comprometimento com o processo de escolarização no ambiente domiciliar. Torna-se uma 

oportunidade de troca de informações com ênfase na importância no processo de ensino e 

aprendizagem, valorizando o incentivo a estudar, a participação efetiva neste processo e o 

apoio aos professores durante as aulas. Fonseca (2008) reforça que com a ação colaborativa a 

família passa a ter novo olhar sobre o estudante, além de vislumbrar outras possibilidades de 

aprendizagem para ele.  

A autora menciona a oportunidade das atividades escolares e o período da aula serem 

considerados momentos de “vida normal”, já que o aluno se iguala às demais pessoas da sua 

faixa etária e, assim, pode vivenciar situações habituais como qualquer criança ou 

adolescente. O aluno volta a ser visto como cidadão, o que muda a dinâmica da família na 

defesa dos seus direitos, interferindo positivamente no enfrentamento da doença. 

Este processo é maravilhoso, mas pode tornar-se arriscado e conflituoso. 

Dependendo do posicionamento dos familiares, professores ou profissionais da saúde 

envolvidos podem resultar em avanços ou recuos no processo de ensino e aprendizagem para 

os alunos do Atendimento Pedagógico Domiciliar. 

                  

5.4 A Articulação Educação e Saúde: Saberes em Construção Potencializando os 

Profissionais  
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Nesta categoria discutem-se as inter-relações entre os campos da Saúde e da 

Educação, que acontecem de modo indireto, e que neste trabalho são apontadas como de 

extrema relevância pela pesquisadora e pelos professores entrevistados.  

Na definição de Inojosa (2001), intersetorialidade é tida como a articulação de 

saberes e experiências visando ao planejamento, à realização e à avaliação de políticas, 

programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados efetivos em situações complexas. 

A autora reflete sobre uma verdadeira rede de compromisso, na qual, pessoas se articulam, 

programam e realizam ações articuladas que possibilitam readequações.  

Apesar da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva preconizar a articulação entre serviços da Educação e da Saúde para atender as 

necessidades educacionais diferenciadas, este fato ainda ocorre timidamente. Segundo Silva, 

Molero e Roman (2016) o que se vivencia nestas relações, muitas vezes, resume-se a 

perguntas e respostas onde dificuldades do cotidiano escolar são convertidas em diagnósticos 

individuais ou quadros patológicos que seriam resolvidos com o apoio da saúde, sem 

nenhuma reestruturação das propostas pedagógicas.  

O Atendimento Pedagógico Domiciliar, discutido neste estudo, também não é 

contemplado pela intersetorialidade proposta por Inojosa (2001), apesar da busca por 

diferentes saberes estar presente nos depoimentos das professoras como necessidade inicial 

para melhor organização de estratégias para o atendimento neste contexto.  

De acordo com Sant’ Ana (2005), os professores consideram-se despreparados para 

trabalhar com alunos com deficiência, alegando não terem aprendido práticas educacionais 

essenciais para a promoção da inclusão e consideram o apoio dos especialistas como aspecto 

fundamental na atuação com os alunos. A autora pondera sobre a existência de saberes 

específicos para momentos de terapia clínica, mas menciona que muitas informações podem 

ser compartilhadas para benefício de todos os envolvidos no processo. As entrevistas 

trouxeram relatos de buscas pessoais intensas para aumentar o conhecimento sobre os alunos, 

sua condição clínica, suas dificuldades e possibilidades para que traçassem propostas de 

intervenção pedagógica. As professoras descrevem uma pesquisa autônoma inicial sobre o 

diagnóstico dos alunos para esclarecimentos, como pontua a professora P8 neste relato.  

O contato com estes profissionais no primeiro momento partiu da minha pesquisa no 

conhecimento das alunas através da anamnese e sondagem diagnóstica (P8). 
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Outras professoras relatam que além da pesquisa individual, empenham-se na 

tentativa de contato com os profissionais da saúde que acompanham o aluno. Por vezes, 

quando este atendimento é realizado em uma instituição de reabilitação, já articulam com a 

família sobre o agendamento desta conversa, como ilustra esta fala da professora P3.  

Eu tive essa busca. Falei com o responsável como que eu faço pra marcar a reunião 

com alguns profissionais que atendem o [...] Ele falou para que eu passasse no local 

e tentasse falar com a pedagoga. Eu consegui e foi agendado um horário comigo, 

onde todos estivessem. Foi minha iniciativa mesmo. Eu queria entender como 

trabalhar com esse aluno, porque eu estava me assustando muito (P3). 

 

Objetivando vencer dificuldades e ultrapassar desafios e barreiras, faz-se necessário 

repensar valores, verdades e a homogeneidade que a escola tradicional traz, pontua Ferreira 

(2007), e pensar na criança, focando nas suas habilidades e não nas deficiências, com a 

incorporação de conceitos como interdisciplinaridade, conscientização e sensibilização. A 

autora pondera que os professores precisam ser instrumentalizados para atender 

peculiaridades dos alunos conforme suas individualidades e precisam assumir os alunos sem 

delegar a outros profissionais o trabalho educativo. 

Importa salientar que alguns professores apresentam e usam as dúvidas sobre os 

limites, as condições e possibilidades dos alunos como ferramentas propulsoras para iniciar 

contato com a equipe multiprofissional a fim de pensarem em novas estratégias de atuação. 

Esta necessidade foi mencionada pela professora P4 no relato a seguir. 

Se tivesse pelo menos uma Psicóloga, uma Fonoaudióloga, porque no começo meu 

desespero era entender o [...], porque eu não entendia nada do que falava. Melhorou 

muito a fala. Era totalmente infantilizada. O pai e a mãe faziam a comunicação dele. 

Eles não deixavam meu aluno falar. Mas não era porque eles controlassem. Era 

porque eles estavam habituados com aquilo, que isso foi um comportamento que eu 

tive que intervir pra mudá-los também. Até hoje ainda acontece. Deixa o [...] falar. 

Tranquilo, aí começa a falar... Então assim, era muito natural pra eles. Eu acho que 

se eu tivesse tido um contato com a Fonoaudióloga, com uma Psicóloga poderíamos 

ter tido mais frutos (P4). 

 

Nos relatos percebe-se o Atendimento Pedagógico Domiciliar não é contemplado 

com uma política que garanta a possibilidade de ações intersetoriais entre as secretarias da 

Educação e da Saúde para assumirem uma construção conjunta de ação com os alunos. 

Entretanto, a dinâmica do atendimento redimensiona conceitos referentes ao espaço, ao tempo 

e às formas de aprender numa ampla busca para a construção de estratégias assertivas de 

intervenção. Percebe-se que a oportunidade de conhecer situações praticadas em outros 

atendimentos potencializa o professor por apropriar-se do que é possível propor para o aluno 

em um primeiro momento. 
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Logo quando eu comecei, eu fui à Casa da Esperança e tentei marcar um encontro 

com os profissionais. Porque eu queria entender o que era a síndrome e como 

trabalhar com um aluno que tem essa patologia. Essa era a minha preocupação. Isso 

lá em 2014, eu tentei providenciar nos dois primeiros meses que já estava 

trabalhando com ele. Eu conversei com todos os profissionais. Eles me passaram a 

realidade do meu aluno. A situação que ele se encontra. Eu fiquei mais tranquila, 

mas, ao mesmo tempo, ainda continuei com um pouquinho de medo de não dar 

conta (P3).  

 

Houve também uma aproximação com a Equipe da AACD onde foi apresentada uma 

alternativa no atendimento. Trabalhar o fortalecimento ocular para respostas 

precisas. As orientações foram dadas pela Terapeuta Ocupacional e a Fonoaudióloga 

(P8). 

 

Pela vivência no acompanhamento do projeto, na concepção da pesquisadora, a 

escuta pelos professores de relatos sobre a articulação com os profissionais da equipe 

multiprofissional em saúde, ecoa, algumas vezes, como um descortinar aos olhos, como a 

descoberta da luz no fim do túnel. As professoras demonstram outra fisionomia e certa leveza 

por conhecerem e se apropriarem de capacidades e possibilidades dos alunos que, por vezes, 

desconheciam. Esta nova perspectiva empodera e fortalece a atuação pedagógica, além de 

favorecer o convencimento das famílias em permitir a execução de novas atividades, a 

imposição de limites para comportamentos inadequados e de birra, entre outras ações.  

Quando eu marquei a reunião, graças a Deus, consegui marcar com todos. Estavam 

presentes: a Pedagoga, a Psicóloga, a Terapeuta Ocupacional, o profissional da 

Fisioterapia respiratória e o profissional que trabalha na piscina. Foram cinco 

profissionais. E a primeira pergunta que eu fiz foi como é o desenvolvimento dele 

aqui na Casa da Esperança e cada profissional foi me respondendo de acordo com a 

sua especialidade. E pra mim ajudou muito. Eu visitei as salas, vi os recursos que 

eles utilizam, por exemplo, estes extensores que vem do teto e são presos com 

velcros. Tem na casa dele, assim como uma mesa adaptada onde ele escova os 

dentes, trabalha, lava o rosto, faz atividades. Esse contato pra mim foi bom. Eu 

consegui marcar umas duas ou três reuniões com os profissionais. Outra reunião que 

eu consegui foi com a Psicóloga. Como ele não estava mais com a Pedagoga, a 

Psicóloga conseguiu me atender. E ela falou que percebeu lá o melhor desempenho 

pedagógico do aluno, dizendo que ele está mais centrado. No início ele estava muito 

revoltado, principalmente quando errava, ele batia na mesa, eu fui explicando para 

ele que a gente aprendia com erros. E aos poucos fui mostrando que o erro faz parte. 

Que se a gente não errar a gente não aprende. Hoje ele está super tranquilo (P3). 

 

Discorrendo sobre a interface Saúde e Educação, Silva, Molero e Roman (2016), 

narram que os professores relatam o desejo de se inteirar das condições clínicas dos 

estudantes, conhecendo as dificuldades, o desenvolvimento sócio emocional, psicomotor, as 

potencialidades, limitações, visando à adequação de métodos, materiais e conteúdos no campo 

pedagógico. Acrescentam a percepção nos relatos dos professores da possibilidade de 
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certificação e validação do que está sendo feito com o aluno, buscando amparo e aval em 

relação a sua prática.  

Esta postura ilustra e fortalece a crença cultural de que o saber do profissional da 

saúde é mais importante e tem as respostas certas para tudo, principalmente para efetivação e 

sucesso do processo de inclusão. Aos poucos, alguns professores arriscam aplicar novas 

atividades, cobrar mais a postura escolar e o cumprimento dos combinados. A escolarização 

remete a uma rotina de trabalho que, na medida do possível, também é proposta no âmbito 

domiciliar. Com o decorrer dos atendimentos, os vínculos se fortalecem progressivamente, 

assim como a compreensão dos gestos, posturas, reações entre outros sinais que pontuam a 

participação e o gostar da aprendizagem. 

 Com isso, assim como acontece no contexto escolar, a rotina de atividades fica 

estabelecida e firma-se, com a adesão do aluno, da professora, da família e, em alguns casos, 

dos enfermeiros do Home Care e dos profissionais da Saúde que atendem o estudante. A 

família enquanto parceira potencializa este processo. Infelizmente, estes sinais nem sempre 

são percebidos e identificados por profissionais que cuidam do aluno, em meio às atribulações 

do dia a dia, como pontua a professora entrevistada P8 nestes relatos. 

Neste momento ficou claro que ela desenvolveu uma comunicação pelo olhar, mas 

que não era utilizado pelos outros profissionais que conviviam com ela (P8). 

  

Um profissional de Home Care atua com o paciente como em um hospital. Pouco se 

faz para ampliação de repertório. E isto é um fator de desmotivação para as 

adolescentes (P8). 

 

Muitas vezes, a relação com outros profissionais pode ficar fragmentada, não 

constituindo um trabalho integrado. Fontes (2005) afirma que por ter a prática centrada na 

doença, alguns profissionais da saúde continuam tendo a visão de que a criança é a doença e, 

ao cuidar da doença, sentem-se curando a criança. Neste aspecto, o papel do professor 

caracteriza-se pela possibilidade de trazer a educação para todos os momentos, aproveitando 

variadas oportunidades, motivos ou acontecimentos na rotina do estudante. O professor 

ressignifica o espaço, o tempo, as formas de aprender e acontecimentos para as crianças e 

adolescentes inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar. Apesar da necessidade desta 

ampliação do olhar por parte de todos profissionais, nem sempre isso acontece, como ilustra o 

relato da professora P5. 

O médico que eu tenho contato, só observa se ele está bem, medindo a cabeça dele 

que é macro. Eu gostaria de conversar mais... De ter contato com a Fonoaudióloga, 
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eu gostaria de ter contato com a Fisioterapeuta porque, às vezes, a gente pode trocar 

figurinha né (P5). 

 

De forma geral, os relatos das professoras nas entrevistas trazem a sensação de que o 

saber médico ou da saúde seja mais valorizado, embora não ocorra a percepção e a 

valorização de detalhes e pequenos sinais de comunicação tão evidentes na concepção das 

docentes.  

Sobre a interface Educação e Saúde, explica Inojosa (2001) que a intersetorialidade 

promove a saída da zona de conforto, criando ambiente complexo, onde profissionais se 

deparam com conhecimentos não assimilados. Rocha et al (2003), Jurdi, Brunello, Honda 

(2004), Rocha (2007),  Yamamoto, Tieko e Silva (2011) corroboram propondo ser um lugar 

de muitos saberes que pode trazer desconforto aos profissionais não preparados para novas 

aprendizagens. Por outra perspectiva, a atuação intersetorial traz o desafio e a possibilidade de 

ações e resolução de problemas complexos, desde que haja cooperação e comprometimento 

para isso. O relato das professoras P7 e P5 ilustram situações de busca pela validação das suas 

ações. 

Então acabo conversando bastante com a auxiliar de enfermagem. Divido minhas 

dúvidas, né. Falo, pergunto muita coisa. E com a Fisioterapeuta também. Eu observo 

os movimentos que ela faz com [...] E aí eu comecei a procurar... Ah! Eu posso estar 

repetindo isso também um pouquinho né! Quando a gente brinca um pouquinho, 

pois, eu gosto de brincar com ela, aproveitar os brinquedos que ela tem... Eu gosto 

de reproduzir um pouco desses movimentos que eu vejo que a Fisioterapeuta faz. Eu 

nunca tive contato com a Fonoaudióloga, mas eu pergunto pra auxiliar de 

enfermagem, o que ela faz? Como são as atividades que ela faz? Aí ela fala... Ah, ela 

estimula muito pelo tato, passando assim a mãozinha na boca, na boquinha dela, 

colocando a chupetinha ou então só os dedinhos mesmo pra estimular o movimento. 

Como ela tem esses movimentos limitados e como a doença é degenerativa, ela 

corre o risco realmente de perder esse pouquinho de movimento que ela tem. Então 

há um estímulo pra ela mexer, mesmo que pouco. Eu sempre procuro esse contato 

(P7). 

 

Tive contato com a Fonoaudióloga e a Fisioterapeuta. Eu observei o que elas faziam, 

eu gostava até de observar para trazer pra minha aula, entendeu? Pra reforçar aquilo 

que ele precisava e pra ajudar, porque como que ele vai fazer, vai falar o R brando se 

a Fonoaudióloga não faz e como que eu vou reforçar o trabalho dela se eu não 

trabalho também na minha aula. É uma união, de mãos dadas, sempre caminhando 

juntos. É o meu pensamento (P5). 

 

As professoras que alcançaram maior contato com profissionais da equipe 

multiprofissional relatam ter conseguido elaborar estratégias diversificadas para a 

escolarização dos alunos que atendiam. A partir de ideias iniciais e do que presenciavam, 

desenvolviam outros materiais adaptados que contemplassem novos momentos de 
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aprendizagem. Mencionam muitas vezes receber elogios e terem suas práticas e materiais 

utilizados nas situações de atendimento clínico com a equipe multiprofissional.  

Lamentavelmente, algumas professoras não conseguiram contato com os variados 

profissionais da saúde, atuando mediante as orientações da família, dos enfermeiros, 

informações repassadas no momento da atribuição do projeto, das visitas pela colaboradora da 

SEDESP e descobertas do dia a dia. A declaração da professora P1 resume a dificuldade 

diante da ausência de informações com outros profissionais. 

Meu contato é só com a enfermeira mesmo. Às vezes, encontro com a 

Fisioterapeuta, mas quando eu estou saindo e ela está chegando. Então não tem 

contato. Alguma coisa que eu vejo que talvez fosse melhor ser trabalhado né, não 

tem esse contato não. Então, ano passado eu senti um pouco de dificuldade sim com 

relação à coordenação motora dele, que eu achei que tinha que ser mais trabalhada, a 

fala dele também, né (P1).  

 

Por vezes nota-se certa resistência por parte de alguns professores que atuam no 

Atendimento Pedagógico Domiciliar em participar e organizar diferentes momentos para o 

seu aprimoramento e atuação profissional. Nestas ocasiões, as visitas de acompanhamento do 

projeto tornam-se decisivas para a escuta atenciosa e suporte visando minimizar estas 

dificuldades. 

Foi porque eu via que ele ficava assim né. Ele ficava com a cabeça muito abaixada e 

ele joga a cabeça toda em cima do pescoço né. Aí eu achei que levantando, porque 

eu já ficava também sempre segurando o livro em pé pra ele, na verdade. As dicas 

foram bem melhor pra mim também, né, porque eu não precisei mais ficar 

segurando o livro em pé... rs (P1). 

 

                 Neste momento, vale ressaltar que a partir do ano de 2017, foi inserida no manual 

de Diretrizes de Orientações da SEDESP, a viabilização e acompanhamento, pela Equipe 

Gestora da UME onde o aluno esteja matriculado, ao professor do Atendimento Pedagógico 

Domiciliar nos encontros para articulação com profissionais da saúde. Porém nota-se que este 

caminho ainda está sendo construído com os profissionais da escola. Quando o agendamento 

do encontro entre o professor e os profissionais da saúde for extremamente difícil, devido a 

incompatibilidade de horários, sugere-se que a Orientadora Educacional ou a Coordenadora 

Pedagógica realizem este contato num primeiro momento, repassando propostas e 

informações para o professor que atua no contexto domiciliar.  

               Cabe reforçar que algumas situações seriam facilmente solucionadas e vencidas se 

houvesse o engajamento coletivo nas ações do Atendimento Pedagógico Domiciliar, como se 

observa nos relatos a seguir. 
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Precisava de algo pra ele escrever, pra levantar mais o corpo dele. Eu vi na escola, 

mas não sabia o nome. Cheguei à escola e falei, eu preciso daquele negócio que fica 

assim, rs. Daquele negócio que levanta uma tábua que levanta assim rs. Aí eu não sei 

quem foi que do nada chegou assim e falou: Ah! Isso aí é o plano inclinado! Ah! 

Então é esse plano inclinado que eu estou precisando (P1). 

 

Seria bom que a encontrasse no meu horário para conversarmos. Para a Terapeuta 

Ocupacional, a maneira como está sendo não é legal. Até onde eu sei, pois, não 

conversei com ela.  Fico sabendo pela mãe o que está acontecendo. Ela não queria 

que a aula fosse através de papel, que tivesse registro por escrito (P6). 

 

Nos relatos das professoras P1 e P6, nota-se que a partilha de informações, a ação 

colaborativa no próprio contexto escolar, determina outra postura e possibilidade para o 

trabalho com o aluno inserido no Atendimento Pedagógico Domiciliar. Estas situações 

precisam ser consideradas e praticadas em muitos momentos, para se efetivarem em 

contribuições para os docentes e alunos. Entretanto, além do envolvimento da comunidade 

escolar, faz-se primordial criar possibilidades de ações intersetoriais onde os professores, 

gestores e profissionais da equipe multiprofissional possam expressar suas necessidades, 

dificuldades, acertos e juntos construam propostas de intervenção para os estudantes do 

contexto domiciliar.  

Ainda caminha-se lentamente na percepção de que ações coletivas fortalecem o 

nosso fazer profissional. É imprescindível que as pessoas busquem o conhecimento necessário 

para atuar com maior assertividade no contexto educacional. Algumas vezes, o 

desconhecimento impõe barreiras desnecessárias que dificultam e atrasam o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Refletindo sobre o contexto do estudo, Fonseca (2008) defende ser imprescindível 

pensar no local de aula no domicilio como um espaço de encontros, transformações e 

possibilidades de desenvolvimento. Complementa afirmando que educação e saúde devem 

caminhar juntas e buscar soluções qualitativas para o aprendizado de alunos hospitalizados ou 

com impedimentos de frequência escolar por questões de saúde. Os olhares complementam-se 

para o objetivo comum que é o desenvolvimento do aluno. Este pensamento é ilustrado nos 

testemunhos das professoras P4 e P6.  

A equipe multiprofissional é fundamental, porque não existe um profissional que 

sabe tudo. Ele tem um olhar pra um determinado aspecto, outro pra outro 

determinado aspecto e o conjunto de tudo, você consegue contemplar mais ainda 

(P4). 

 

A Terapeuta Ocupacional era a que mais me ajudava na parte pedagógica. Dava-me 

orientações referentes à postura, me orientava sobre o manuseio do lápis. Para mim 
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era uma novidade trabalhar com toda dificuldade motora que a aluna tinha. Ela me 

ajudou muito... A aluna não podia ficar com a cabeça baixa, não podia virar a cabeça 

para um lado. Ela me orientava sobre o melhor lado que eu tinha que sentar. Então 

ela me ajudou nestas práticas também. E ela trabalhava também muito a parte de 

leitura... Fez um diário com a [...] Eu tinha o seu contato e perguntava como eu faço 

com isso? O que você acha de eu fazer tal coisa? Por exemplo, a gente fez um 

quadro. A gente pintou uma tela e eu perguntei antes pra Terapeuta Ocupacional 

como podíamos fazer isso. Se era aconselhável pra ela. Orientou-me que ela não 

podia ficar com a cabeça baixa, pra colocar algo que fosse mais alto pra ela... O 

pincel tem que ser mais grosso. Então, algumas coisas eu ajudava e outras ela fazia 

sozinha. Foi um processo longo para acabar de fazer (P6). 

 

Como exposto nos relatos, muitas vezes, contar com a ajuda de outros profissionais é 

esclarecedor e enriquecedor para o processo e, apesar de garantido na legislação, pouco 

acontece no âmbito escolar e/ou domiciliar. A importância da aproximação dialogada entre as 

instituições de Saúde e Educação não é recente. Evidenciam-se, cada vez mais, as 

possibilidades de aprendizagem para que ambas contribuam para ações eficazes no processo 

de escolarização de crianças e adolescentes com problemas de saúde que causem 

impedimento de frequentar a escola de forma convencional.  

A pluralidade de saberes deve ser respeitada e valorizada como grande oportunidade 

de crescimento pessoal e aperfeiçoamento profissional. As informações disponibilizadas por 

cada profissional, dentro das suas especificidades, são essenciais para a ampliação do olhar, 

do conhecimento, do reconhecimento, das significações e das ressignificações de melhores e 

mais oportunas propostas de ação. 

 

5.5 Ressignificando o Vínculo Professor e Aluno  

 

Nesta categoria emerge a reflexão sobre experiências únicas, diferenciadas e o 

(re)significar o vínculo entre o professor e o aluno. No contexto domiciliar, faz-se 

fundamental e necessário manter uma escuta atenta e sensível, capaz de perceber detalhes e, 

independentemente de juízos, cultivar a atenção, sensibilidade, afeto e delicadeza como 

defende Larrosa (2002). 

Ilustrando a necessidade desta percepção aguçada nos sinais que o “outro” transmite, 

o relato a professora P4 faz-se extremamente pontual. 

E tem hora que eu passo a mão na cabeça dele... Vem aqui, vamos conversar... O que 

está acontecendo? (choro) Como também tem momentos que ele fala assim... Você 

está “tiste”? Eu digo: Ih! A professora tá “tiste”. E ele sabe, pela minha fisionomia. 

Ele me conhece muito bem. E eu a ele. Entendeu? (P4). 
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A ação do professor com crianças que possuem questões limitantes de saúde exige a 

compreensão deste novo espaço de atuação, com suas surpresas, imprevistos, dor diante de 

tratamentos invasivos, sentimento de solidão, medo, entre outros fatores. Os professores 

reconhecem que cada momento neste contexto deve e precisa ser vivido em toda sua 

intensidade. As entrevistas trouxeram relatos extremamente emocionantes e afetuosos. 

Enxergar possibilidades, conquistas, potencialidades num cenário, muitas vezes difícil, é uma 

habilidade para poucos. A cumplicidade e o fortalecimento do vínculo afetivo confirmam-se 

no depoimento a seguir. 

Mas Deus me deu esse presente! (choro) Me deu esse presente e eu agarrei e estou 

até hoje. Sabe Deus até quando! Eu sei que tudo é um ciclo na vida. Quem sabe um 

dia o meu ciclo acabe. Mas do Atendimento Domiciliar! Ciclo de cumplicidade, de 

parceria, não vai acabar. Isso só acaba quando um dos dois partir e é capaz da gente 

ainda se encontrar lá em algum lugar. Quem sabe, um dia eu tenha outro desafio, 

outra criança... Algo diferente... [...] Acredito que com essa inclusão acontecendo 

hoje, do jeito que tá acontecendo, alguns vão se beneficiar e vão ter isso, outros não. 

Porque a gente sabe que existem outros estudantes não estão tendo os atendimentos 

pontuais que precisam, mas aí não tem o que a gente fazer né (P4). 

 

A sensibilidade do profissional torna-se uma habilidade a ser desenvolvida no 

Atendimento Pedagógico Domiciliar para contemplar as particularidades de estudantes, 

tenham eles alguma deficiência ou não. Para isso, é fundamental escutar, compreender este 

aluno que vivencia tantas adversidades e usar estes recursos conquistados para traçar ações 

assertivas, como exemplifica a professora P4. 

As pessoas têm uma falsa ilusão de que é fácil trabalhar com um aluno só, dentro da 

casa do aluno. Não é! Não é! Porque é uma rotina que você fala: Caramba! O que eu 

faço? Nossa, eu não estou brincando mais... Pensa que não cansa? Cansa! E aí você 

tem que mudar, você tem que achar outra estratégia, tem que achar outra vontade, 

você tem que achar motivação, pra você, para o aluno... Mas é um ganho que 

nenhum lugar te dá, a não ser que você faça esse trabalho, entendeu? É um 

atendimento maravilhoso, é uma forma de ensinar maravilhosa que eu jamais pensei 

que um dia fosse viver isso (P4). 

 

Discorrendo sobre afetividade, Fonseca (2015), Matos e Mugiatti (2012) relatam que 

o professor do Atendimento Pedagógico Domiciliar ou Hospitalar vivencia sensações e 

emoções de forma intensa e lida com elas na medida em que auxilia o aluno, da melhor forma 

possível, no convívio com a doença. No contato com as crianças e adolescentes adoecidos, 

vivencia-se o real sentido da vida. Como descrevem Ceccim e Carvalho (1997), as 

possibilidades que o conhecimento dá ao afeto permitem que a criança pense e compreenda 

melhor sua situação e sua condição em uma aceitação ativa e não em atitude de resignação. 
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Estas sensações e emoções provocam o redimensionamento das formas de ensinar e de 

aprender, como exemplificado na fala da professora P4.  

Bom. Essa experiência é única né! (choro) É difícil falar sobre o Atendimento 

Domiciliar sem se emocionar porque você tem um aluno, você estabelece um 

vínculo com o aluno e, às vezes, você deixa de ser professora. Em alguns momentos 

você deixa de ser professora, porque você olha pra ele e a cumplicidade é tão 

grande, tão grande, que você se confunde, você confunde seu papel, mesmo sabendo 

que seu papel é ser professora (P4). 

 

Neste contexto, Fonseca (2015) salienta que o aluno além de ser trabalhado no 

potencial intelectual, precisa ser compreendido como um “ser inteiro”, que traz consigo 

diversas experiências boas, outras bem difíceis e até dolorosas. A autora complementa 

reforçando que o trabalho do professor é restaurar os laços com o cotidiano escolar, 

característico das vivências infantis em sociedades escolarizadas e operar pedagogicamente, 

com o desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças e adolescentes, sempre 

considerando as especificidades dos estudantes.  

Para além dos objetivos e intervenções propostas para cada dia de aula estão as 

condições de saúde dos alunos em cada momento, em cada encontro.  Os relatos a seguir, 

trazem concepções frequentes nas entrevistas, e pontuam que o ressignificar, o novo fazer 

docente acaba constituindo-se um ganho enorme para os alunos e professores. 

Qual é o meu papel? É claro que a gente tem que ter claro que o nosso papel é ser 

professora, mas o vínculo é muito grande, entendeu? Então tem horas que eu preciso 

ser professora e eu sou professora. E eu cobro, eu tenho uma postura de cobrança! 

Então assim, o Atendimento Domiciliar, além de ser um ganho extraordinário para o 

aluno, é mais para o professor. Ele é muito mais para o professor. Porque o professor 

é desprovido de qualquer coisa pra fazer essa função. Ele tem que ir lá e amar, 

porque se não amar não faz. Porque é difícil (P4). 

 

A gente cresce muito na convivência com eles. Eles aprendem, mas a gente aprende 

ainda mais. Aprende tolerância, relevar algumas coisas, entender outras no sentido 

de respeitar as limitações, de respeitar quando não é preguiça, de entender que ele é 

uma criança com necessidade diferente, mas é uma criança. Entender os momentos 

que são de infantilidade e os de dor... Entendeu... É esta a sacada! E não tem nada 

que pague. Eu sou apaixonada pelo [...] (P2). 

 

Refletindo sobre a atuação do professor com os processos afetivos de construção da 

aprendizagem cognitiva, Fonseca (2015) enaltece as aquisições e avanços escolares 

proporcionados para os alunos. O contato com o professor funciona como uma oportunidade 

de ligação com os padrões de vida cotidiana do comum das crianças e adolescentes, como 

conexão com a vida, em casa e na escola. Abre-se uma nova perspectiva. Nesta ocasião, até os 

demais profissionais que acompanham os estudantes experimentam momentos únicos de 
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estimulação, aprendizagem, percepção de progressos e se percebem como potenciais atuantes 

e estimuladores. Vale salientar a importância e astúcia em notar e validar pequenos detalhes 

que demonstram sinais de interação, compreensão e aprendizagem.  

Eu percebo se ela está gostando ou não pelo olhar, pelo piscar ou abrir e fechar 

contínuo dos olhos. Como os demais profissionais ainda não perceberam? (P7). 

 

Elucubrando sobre afetividade, Wallon (1975) e Vygotsky (2000) ponderam que as 

emoções diversificam e influenciam o comportamento, portanto quando simples ações e 

palavras são ditas com sentimento, agem sobre as pessoas de forma diferente de quando isso 

ocorre de outra maneira. Pontuam que as emoções estão divididas em dois grandes grupos, 

sendo um relacionado a sentimentos positivos, como afeto, carinho, satisfação entre outros e 

outro grupo ligado a sentimentos negativos, como sofrimento, desmerecimento, tristeza entre 

outros. As atitudes despertam sentimentos de prazer ou desprazer e as emoções relacionadas a 

essas vivências possuem caráter ativo, servindo como organizador interno das reações, 

estimulando ou inibindo-as. 

Os relatos das professoras entrevistadas trazem vários apontamentos relacionados ao 

incentivo, a credibilidade, ao entusiasmo com que gerenciam os momentos de aprendizagem 

das crianças e adolescentes inseridos no Atendimento Pedagógico Domiciliar. O depoimento 

da professora P3, apresentado a seguir, ilustra um posicionamento defensivo, com caráter de 

reprovação em relação à postura de outro profissional.  

Fiquei muito aborrecida em uma reunião que tive com a Pedagoga da instituição 

onde ele faz acompanhamento, onde falou que ele não conseguiria ser alfabetizado. 

Isso me marcou muito porque ela disse que já estava com ele há quatro anos e por 

ele ter essa questão do comprometimento cognitivo não conseguiria ser alfabetizado. 

Eu falei pra ela que iria tentar porque a gente não pode se arrepender do que a gente 

não faz. Arrepende-se do que a gente faz, mas do que não faz não. Então, eu falei: eu 

vou tentar. Eu não vou me arrepender... Eu vou tentar fazer! E hoje meu aluno 

conseguiu. Ele está alfabetizado, apesar das dificuldades que possui. O que me 

chocou foi essa fala da Pedagoga. Particularmente eu achei desnecessária (P3). 

 

Ainda discorrendo sobre sentimentos e afetividade, Tassoni (2008) pondera que a 

intensidade das relações estabelecidas é capaz de aproximar ou afastar o aluno do objeto de 

conhecimento. Esclarece que a relação do professor com o objeto de conhecimento e a relação 

do aluno com a atividade docente influencia os processos cognitivos e as relações afetivas 

neles desenvolvidas. No relato acima, percebe-se até a decepção da professora entrevistada 

diante de um posicionamento sobre o aluno carregado de descrédito. Durante a entrevista para 
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este estudo, o desconforto  da professora diante da recordação desta situação tornou-se 

notório. 

Como preconiza Vygotsky (2000), se o professor pretende realizar boas intervenções 

com os alunos, é preciso relacionar seu comportamento com emoções positivas. Esta situação 

pode ser determinante e propiciar o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. O autor 

enfatiza que o papel do professor é fundamental no processo de internalização de conceitos e 

desenvolvimento dos alunos e este fato relaciona-se na qualidade das relações estabelecidas 

entre professor e aluno. O relato da professora P3, também estudiosa da temática do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar, confirma e ilustra esta observação.   

Wallon fala muito da afetividade. Esse vínculo afetivo. O aluno aprende muito mais 

quando ele gosta do professor, isso é comprovado. Então eu acredito que não foram 

somente os recursos tecnológicos que interferiram na aprendizagem do meu aluno. 

Foi essa relação de afeto (P3). 
 

Ainda no desvelar deste tema, Tassoni (2008) pontua que é nas relações com o 

outro que os objetos tomam um sentido afetivo e determinam a qualidade desse objeto 

internalizado, supondo que os processos de internalização envolvam tanto aspectos cognitivos 

como afetivos. Portanto, a linguagem oral, o contato físico e a proximidade são elementos 

indissociáveis, um leva ao outro e todos implicam nas relações afetivas e em um significado 

maior no processo de ensino e aprendizagem.  

Em uma reunião com profissionais da saúde, na instituição onde meu aluno faz 

acompanhamento clínico falei sobre os seus progressos. Eu senti bastante 

tranquilidade. Da minha parte e da parte deles porque eles já sabiam que eu estava 

fazendo um bom trabalho pedagógico com ele. Eu sou a professora dele. Eu falei das 

ferramentas que eu uso e das conquistas que estamos tendo. Salientei a questão da 

empatia e do afeto que contam muito (P3). 
 

Neste momento, faz-se oportuno retomar Vygotsky (2000) quando defende que o 

professor (e outros profissionais) deve centralizar seu trabalho nas possibilidades do sujeito e 

não nos seus déficits ou limites. Estas potencialidades, contrariando alguns pensamentos, 

podem se tornar fonte de desenvolvimento. Vale pontuar que os pressupostos do autor 

coincidem com objetivos da escola inclusiva, pois implicam no enriquecimento do ambiente 

de aprendizagem, dos recursos e meios utilizados. 

A prática diferenciada é uma necessidade eminente e, como apresenta Ceccim 

(1999), o planejamento do atendimento a alunos com dificuldades de saúde é tão importante 

quanto à escuta pedagógica. Escuta que se diferencia da palavra audição, que alude a um dos 

órgãos do sentido, a captação dos sons ou a sensibilidade do ouvir. A escuta pedagógica 



145 

  

refere-se à captação das sensações do outro, realizando a integração ouvir-sentir. A associação 

com a palavra pedagógica sugere que o “ouvir-sentir” decorre de uma sensibilidade aos 

processos psíquicos e cognitivos experimentados pelo outro, no caso, o estudante. Nos relatos 

durante as entrevistas, observa-se que as professoras vivenciam e mencionam claramente 

sobre esta escuta diferenciada. 

No início eu queria algo que sinalizasse... Eu gosto disso! Logo no começo, quando 

eu chegava na sua casa, a [...] observava o material que eu trazia, arregalava os 

olhos, esboçava um sorriso... Só que agora ela já perdeu esse movimento. Então 

agora é muito o olhar. Ela poderia estar gostando, mas poderia ser uma negativa, né! 

E aí eu sempre procurei, até por sua indicação, estabelecer uma comunicação 

alternativa. [...] Vamos dar uma piscadinha! Pisca pra tia! E até nesses movimentos 

que eu faço pegando a mãozinha dela... Vamos fechar o olhinho! E eu fechava o 

olhinho dela com a própria mãozinha dela. Vamos fechar o olhinho! Mostra pra tia! 

E hoje eu vejo umas respostas mais concretas, algo que eu possa ter certeza. Por 

exemplo, quando eu chego, ela gosta muito de assistir televisão, desenhos... Aí eu 

pergunto pra ela: Posso desligar a televisão? Aí ela desvia o olhar, então eu já sei que 

ela não quer que eu desligue rs. Quando eu pergunto assim, você gostou desse livro 

que a tia leu? Então ela dá uma piscada bem demorada. Aí eu sei que ela gostou! 

Quando eu chego tento de alguma forma estabelecer essa comunicação com ela. 

Faço que escolha um acessório de cabelo. Olha! Qual que você escolhe? Esse 

lacinho rosa ou esse lacinho azul? Qual que você quer? Aí ela sinaliza com o olhar. 

Se ela não quer, ela às vezes desvia o olhar... (P7). 

 

Para o trabalho com estudantes com problemas graves de saúde, Ceccin (2010) reforça 

sobre a emergência das demandas biológica e psicológica e enfatiza a escuta pedagógica do 

desenvolvimento infantil traduzido pela dimensão vivencial, que nos fala das expectativas de 

cura, sobrevida, qualidade de vida afetiva, de retorno às atividades anteriores e de 

continuidade dos laços com o cotidiano.  

Neste cenário, a escolarização da criança ou adolescente interfere nesta dimensão 

vivencial, resgatando, respeitando e valorizando os processos afetivos e cognitivos de 

construção de uma inteligência de si, de uma inteligência do mundo, de uma inteligência do 

estar no mundo e inventar seus problemas e soluções. Permite a continuidade e segurança 

diante dos laços sociais da aprendizagem na relação de aprendizagem mediada por 

professores.          

O autor menciona que o adoecimento não implica, necessariamente, qualquer 

limitação ao aprendizado escolar e que é fundamental manter-se o compromisso com 

aprendizagens formais do estudante. Deve-se atentar para oportunidades de conteúdos 

intelectivos apropriados a cada faixa etária, com adequações necessárias, sanando 

dificuldades de aprendizagem, além de colaborar com demandas do desenvolvimento. 

Complementa o autor que retomar a possibilidade de vida escolar traz encorajamento ao 
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estudante, assim como perspectivas sobre a “vida lá fora”, a realidade externa, além de 

desencadear a vontade de cura.  

O professor que atua no contexto domiciliar precisa ter claros os objetivos do trabalho 

de intervenção que realiza, priorizando atividades que instiguem e valorizem a participação do 

aluno visto que vivencia situação de isolamento ou distanciamento escolar. Por ser um espaço 

de diálogo, os encontros pedagógicos permitem que o estudante elabore conceitos e converse 

sobre seus temores relacionados às questões de saúde, desmistificando, algumas vezes, o 

processo de tratamento a que se encontra submetido. 

Respeitando este contexto de aprendizagem, pensa-se a prática da educação para o 

afeto ao lado da tradicional educação para o conhecimento. Com a devida autorização médica, 

as professoras propõem e viabilizam atividades que proporcionam vivências e aprendizagens 

extremamente relevantes, conforme ilustra o exemplo a seguir. 

Fomos pela primeira vez ao cinema. Foi muito legal! Uma experiência sensacional! 

E ali o aluno descobriu outro mundo. E a partir daquele momento ele foi trilhando 

outros caminhos, sabe... Ele nunca tinha ido ao cinema. Nunca tinha ido ao cinema 

aos 14 anos de idade, entendeu? Eu o levei, convenci os pais, vamos ao cinema, 

vamos? A mãe foi junto. Aquele dia foi muito legal! Ela chorava compulsivamente, 

eu chorava compulsivamente e o aluno ria do filme (P4). 

 

Fontes e Vasconcellos (2007) pontuam que a emoção tende a reduzir a eficiência 

cognitiva do sujeito, mas que a qualidade final do comportamento dependerá da capacidade 

do indivíduo de tomar o controle da situação. Interações bem-sucedidas colaboram para que 

soluções inteligentes sejam facilmente encontradas. Pontuam que a sensibilidade, nos seus 

níveis afetivo e cognitivo, colabora com a meta educacional que é pela atuação no cognitivo, 

alcançar o afetivo, proporcionando ao sujeito a construção do seu conhecimento e sua própria 

constituição. Isto significa que para a inteligência evoluir depende, desde os primeiros meses 

de vida do ser humano, das conquistas realizadas no plano da afetividade e esta, para 

progredir depende, ao longo da vida, das conquistas realizadas no plano da inteligência.  

A análise minuciosa dos relatos nas entrevistas para este estudo confirma que o 

Atendimento Pedagógico Domiciliar contribui para o melhor desenvolvimento dos alunos e 

das professoras. Quando questionadas sobre o repensar da prática docente, foram frequentes 

os apontamentos sobre a ressignificação da vida pessoal e da atuação profissional, como 

mostram as situações descritas a seguir. 

Eu amo o Atendimento Domiciliar. Eu me tornei uma profissional muito melhor 

com o Atendimento Domiciliar. Eu fico com vontade de chorar... Eles aprenderam e 

ensinaram. Ensinaram-me, por exemplo, a ser uma pessoa muito melhor, a ver a vida 
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de uma forma diferente. A minha família. O trabalho com o Atendimento Domiciliar 

me faz ir atrás daquilo que eu não sei. Eles me ensinaram isso! Eles me fizeram este 

desafio. Desafiaram-me todos os dias a ir atrás! Na verdade, todos os dias! Eu sou 

uma pessoa muito melhor por conta dos alunos do Atendimento Domiciliar. Então 

eu agradeço! (P6). 

 

Eu seria cretina de dizer que o Atendimento Pedagógico Domiciliar não me fez 

crescer. A gente vê que não é nada! E por não ser nada, a gente tem que dar valor a 

poucas coisas que nos são oferecidas. O meu aluno é um que todo dia eu agradeço e 

falo assim: - Lindão, meu gostosão! Eu passo a mão na cabecinha dele. Faço muito 

carinho. Ah! Estou tentando ensiná-lo a fazer carinho em mim, que ele ainda não me 

faz carinho (P5). 

 

Conforme defendem Fonseca (2015) e Fontes (2005), o trabalho do professor vai 

além do suporte educacional. Com esta ressignificação e comprometimento com a rotina de 

escolarização, além do direito constitucional garantido, muitas vezes a recuperação do aluno 

torna-se mais atrativa e rápida. Sendo assim, não podemos ignorar a validade e relevância 

deste atendimento.  

É essencial perceber o ser humano como um todo, um sujeito que pensa, sente e age 

diante dos acontecimentos que vivencia. Reforçando o aspecto dos sentimentos, no tecer das 

suas ideias, Leite (2012) explica que a afetividade é fator essencial nas relações em sala de 

aula e, por meio dela, fica estabelecida na relação pedagógica a qualidade do vínculo aluno-

objeto-professor. A individualidade dos sujeitos, suas características e experiências nos 

remetem a considerar a singularidade na aprendizagem.  

As possibilidades e os desafios são muitos e saber lidar com eles é uma 

aprendizagem constante para todos os envolvidos no processo ponderam as professoras P1 e 

P7 com suas declarações. 

As limitações dele são muitas, mas ele é um menino muito esforçado. Ele, mesmo 

diante de todas as dificuldades, é interessado, quer aprender, quer conhecer. Ele tem 

dor e se esforça. É um menino que realmente assim...  Às vezes eu fico pensando... 

A gente que tem tudo e não quer saber de nada e fica ali, só naquela televisão. Você 

vê aquelas crianças que têm tanta energia, paradas. É isso! Eu adoro dar aula pra ele 

(P1).  

 

Ah! Minhas concepções mudaram bastante. Como a minha aluna tem os 

movimentos limitados, eu hoje, observo a “baguncinha” de uma criança, com outros 

olhos. Eu vejo com mais alegria, eu tenho mais paciência. Eu entendo melhor, eu 

compreendo melhor em relação às limitações da aluna. Eu vejo o movimento de uma 

criança, que tá pulando, que quer virar cambalhota, que quer correr, quer subir nas 

coisas, como algo natural. Uma benção! Algo que faz parte do crescimento dela, que 

é necessário pra ela. Este trabalho me mudou... Estou com mais paciência, com um 

pouco mais de sensibilidade. Não só no âmbito de trabalho, mas, também na minha 

família (P7). 
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Acompanhar o Atendimento Pedagógico Domiciliar revela-se uma experiência 

contagiante, que desperta conhecimentos, reconhecimentos e o redescobrir-se a cada encontro. 

Para a pesquisadora, o contato com este público tornou-se algo encantador e revigorante. As 

ações que abrangem o atendimento no âmbito domiciliar eram pensadas, elaboradas e 

gerenciadas com muito carinho. Este carinho era disseminado e refletido nos demais 

profissionais envolvidos neste serviço. Algumas orientações para as professoras e 

profissionais das UMEs ecoavam como o descortinar sobre algo jamais pensado. A vida, de 

quem muitas vezes luta pela sobrevivência desde tenra idade, deve ser valorizada e 

abrilhantada. Neste cenário revelador, talvez estes sentimentos da pesquisadora tenham sido 

cultivados e construídos nas professoras que passavam a tratar o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar com este mesmo afeto. 

Nas conversas particulares ou em grupo com os professores, assim como nas 

reuniões de trabalho, enalteciam-se as potencialidades e não os déficits, que estavam nítidos e, 

algumas vezes, eram imensos. Após visitas que abarcavam observação para sondagem inicial 

e envolviam o brincar, cantar, sentar no chão, desenhar, conversar, escrever, assistir vídeos de 

interesse, entre outras ações, iniciava-se o trabalhoso e difícil percurso, enquanto profissional 

de apoio da SEDESP, de pesquisas sobre os diagnósticos, questionamentos e interação com 

outros profissionais, identificação de propostas iniciais de intervenção para posterior 

orientação aos professores. Esta trajetória envolve uma pluralidade de saberes que amplia 

olhares e concepções trazendo maior efetividade no fazer docente. 

Este transformar e ressignificar enquanto pessoa e docente são prerrogativas da 

trajetória profissional da pesquisadora e estende-se ao Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

assim como a garantia que os alunos conheçam e usufruam de bons momentos no ambiente 

escolar ou domiciliar. A diminuição das barreiras atitudinais, o reinventar a cada dia e a 

afetividade nas relações configuram-se elementos fundamentais para esta proposta. Como 

reflete Schopenhauer, o pensar diferente sobre aquilo que todo mundo vê é a grande 

descoberta e fundamental conquista. 

 

 

                 

 



149 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Fotografia do grupo de trabalho 

 

 

 

 

“De certa maneira, se em uma das mãos a escápula prende a criança a condição de 

recuperação da saúde, na outra, o lápis a permite alçar voos”.  

                                                                                               Luiza Grandini Cabreira 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação permitiu compreender como tem ocorrido o processo de 

escolarização de crianças e adolescentes com alterações de saúde que impeçam a frequência 

regular na escola, de modo que, tenham garantidos os direitos à aprendizagem.  

A relevância deste estudo consiste na apresentação e explicação das possibilidades e 

desafios do Atendimento Pedagógico Domiciliar desenvolvido em Santos, município da 

Baixada Santista, objetivando ser gerador de conhecimento e vislumbrando seu caráter 

inovador para a região. 

O estudo envolveu a busca de referencial teórico no panorama internacional e 

nacional. A lacuna teórica sobre a temática é um dado importante a ser analisado e vencido, 

assim como a incorporação desta política pública nos diferentes municípios brasileiros. Esta 

nova configuração de educação amplia um espaço de discussão que rompe com os muros da 

escola anunciando e oportunizando um diálogo com outras áreas para pensar o ser humano 

como um todo.  

A vivência de professores, alunos e familiares mencionam experiências bem 

sucedidas sobre a continuidade do processo de escolarização, o aprimoramento da atuação 

profissional, a superação da fragmentação dos saberes e o desenvolvimento de diferentes 

estratégias pedagógicas, decorrentes de ações intersetoriais entre Educação e Saúde.  

Todo cidadão tem o direito à educação e, conforme demonstrado nesta pesquisa, isso 

inclui o estudante que apresente uma doença ou deficiência grave que o impossibilite de 

frequentar a escola. Para a efetivação deste direito, são necessárias adaptações, 

flexibilizações, recursos, participação ativa e colaborativa da família, profissionais 

comprometidos e preparados e ações intersetoriais.  

A legislação que garante a proteção e os direitos das crianças e adolescentes no 

Brasil abrange anteparo social integral com intervenção pública junto à infância e 

adolescência, envolvendo amplo sistema articulado por setores públicos da saúde, educação e 

assistência social. Para atender diferentes necessidades, que geralmente passam despercebidas 

no processo educativo, o movimento de inclusão educacional ganha espaço em toda 

sociedade, movido por políticas públicas, no âmbito internacional e nacional. Este movimento 

reforça que além de incluir os alunos fisicamente nas escolas, é preciso propiciar reais 

condições de desenvolvimento e aprendizagem.  
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Apesar de preconizado e amplamente discutido no âmbito das legislações, observa-se 

um processo de inclusão escolar que conta, ainda hoje, com a sensibilidade e dedicação de 

alguns professores e profissionais, que muitas vezes caminham de forma solitária na busca 

por melhores práticas pedagógicas, do que com condições efetivas que promovam ações e 

ambientes mais inclusivos. Os professores mencionam situações precárias de trabalho com 

excessiva carga horária, classes numerosas, pouco envolvimento dos outros profissionais da 

escola, discreta colaboração dos familiares, pouco contato com outros profissionais, entre 

outros fatores desafiadores. 

Observa-se que as políticas educacionais não são aspectos isolados na sociedade, 

mas relacionam-se à realidade social. Assim, as mudanças que ocorrem na sociedade buscam 

na educação um alicerce. Por isso, a proposta de inclusão deve ser pensada de maneira 

articulada com outras áreas como a saúde e a assistência social, para melhoria e transformação 

da educação como um todo. 

A expectativa é de que ações intersetoriais proporcionem troca de informações, 

interações importantes e construções de propostas decisivas e assertivas de intervenção para 

todos os profissionais que atendem alunos inseridos no programa Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, na cidade de Santos. Desse modo, acredita-se que os resultados irão auxiliar na 

fomentação de estratégias de ação mais eficazes na atuação com os alunos atendidos no 

âmbito domiciliar e, de forma geral, com outros alunos com deficiência. 

Não obstante aos avanços alcançados, nota-se ainda uma prática fragmentada em 

instâncias da atenção, pois apesar de diferentes áreas do conhecimento envolverem-se nesta 

questão, não atuam conjuntamente na intenção de traçar um plano de atendimento que 

caminhe em direção às necessidades do aluno, propiciando o suporte necessário à ação 

pedagógica. A escola para todos respeita os diferentes estilos de aprender e a singularidade 

dos alunos. 

É preciso investir em estudos que investiguem a reorganização do currículo na 

formação de profissionais da pedagogia, da saúde e de outras áreas afins, para que saibam 

atuar em construção coletiva de planos de ação e intervenção, obtendo-se mais 

esclarecimentos sobre o binômio educação/saúde e seus desdobramentos. Esta ampliação do 

olhar, do diálogo com diferentes campos dos saberes, é um dos pontos relevantes desta 

pesquisa.  
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É importante que o Atendimento Pedagógico Domiciliar, como modalidade 

educacional garantida na legislação, possa (re)siginificar os espaços, o tempo e as formas de 

aprendizagem através da ação colaborativa mediada pela família, pelos professores e 

profissionais de equipe interdisciplinar. Faz-se imprescindível que o cuidado com a saúde não 

desmereça o cuidado com a escolarização e vice-versa. Precisam estar juntos, numa relação 

cada vez mais significativa, eficaz e consistente, de construção coletiva e de cuidado integral. 

A educação será cada vez mais inclusiva se for considerado que cada um, ao se 

relacionar com a diferença, independentemente da sua posição ou função, na sua 

singularidade, esteja implicado como sujeito que reconhece as suas fragilidades e, ao mesmo 

tempo, seus recursos e possibilidades de aprender, criar e viver. O atendimento pedagógico 

domiciliar é um desafio para o aluno, sua família e professores. Apesar das dificuldades e 

limitações apresentadas, ocorrem transformações evidentes quando o trabalho é realizado com 

responsabilidade, coerência e respeito à individualidade.  

Este estudo permitiu verificar as políticas educacionais existentes que contemplam o 

Atendimento Pedagógico Domiciliar, ao descrever o atendimento ofertado no Município de 

Santos, apresentando as normativas e os componentes da organização do trabalho pedagógico.  

Os levantamentos relatados apontam algumas fragilidades como: pouca produção 

acadêmica sobre a temática específica, necessidade dos professores de compreensão sobre a 

ampliação de espaços de estudo, reflexão, oportunidades e incentivos que os preparem para o 

exercício da prática pedagógica frente ao Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

distanciamento entre profissionais da educação e da saúde, necessidade de ampliação de 

investigações sobre esta modalidade de escolarização abordando situações e enfrentamentos 

que diferem da realidade do ambiente escolar tradicional, considerando novos tempos, 

espaços e formas de ensinar e aprender. 

O Atendimento Pedagógico Domiciliar representa um aprendizado constante de 

possibilidades, de esperança e persistência demonstradas claramente pela vontade de aprender 

dos alunos atendidos e com resultados bastante significativos. A espera com o material 

arrumado para a aula, o aguardar na varanda, a recepção com sorriso feliz, com abraços, com 

o sacudir do corpo, são situações carregadas de afeto e emoção que tornam os encontros 

pedagógicos cada vez mais humanizados, sinceros, prazerosos e plenos de entusiasmo. 

Para compreensão da amplitude do ato educativo, faz-se necessário considerar que a 

educação não é elemento exclusivo do espaço escolar. Acredita-se que, por revelar um 
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panorama sobre o atendimento no contexto domiciliar na cidade de Santos, esta pesquisa 

contribua para o aprimoramento do serviço realizado no município, assim como seja 

direcionadora para a implantação do Atendimento Pedagógico Domiciliar em outras cidades, 

garantido a visibilidade e o direito a crianças e adolescentes com condição de saúde que 

demande o serviço. 

Ao final deste estudo, elaborou-se um Produto Técnico que propõe o acesso à 

informação e ampliação das discussões, buscando trazer benefícios aos professores, gestores, 

profissionais da escola e da saúde, na medida em que contribuem para a reflexão das 

necessidades, perspectivas, possibilidades e desafios para atuação com estudantes do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar como disparadores do aprimoramento da prática 

pedagógica. 

Diante da discussão apresentada, pode-se afirmar que a educação em âmbito 

domiciliar teve avanços, porém a universalização deste direito ainda representa um desafio a 

ser pensado, discutido, implementado e aprimorado a cada dia. Com este estudo, espera-se 

contribuir com discussões, pesquisas e práticas sobre o Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

possibilitando novas formas de atuação e o necessário aprofundamento de estudos nesta 

temática. 

Ambiciona-se que o caráter diferenciado desta temática e a demanda crescente, 

mobilizem os professores, demais profissionais do contexto escolar e da saúde no interesse e 

motivação para entender e compreender com profundidade a dinâmica impar do Atendimento 

Pedagógico Domiciliar. Faz-se oportuno que reflitam seus cotidianos, vislumbrando 

aperfeiçoamento profissional que incidirá diretamente em benefícios para os estudantes, em 

construções coletivas de propostas para intervenções assertivas com estudantes em espaços 

diferenciados de escolarização.                
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“Nunca se pode saber de antemão de que são capazes as pessoas, é preciso esperar, 

dar tempo ao tempo, o tempo é que manda, o tempo é o parceiro que está a jogar do outro 

lado da mesa, e que tem na mão todas as cartas do baralho, a nós compete-nos inventar os 

encartes com a vida.” 

 

                                                                                                               José Saramago 
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                                           APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Roteiro de Entrevista 

 

1. Identificação 

a. Nome: 

b. Função/cargo: 

c. Formação: 

d. Formação referente à educação inclusiva: 

e. Anos de experiência na docência: 

f. Tempo de atuação com alunos com deficiência:  

 

2. Na sua opinião, o que é inclusão? 

 

3. Aponte dificuldades encontradas no seu dia-a-dia referentes ao processo de inclusão. 

 

4. Como você começou a atuar no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar?  

b. Quais informações iniciais você recebe sobre o seu aluno? 

c. Existe contato com os profissionais que atuam na escola onde o aluno que você acompanha 

está matriculado? Como está acontecendo? 

 

5. Como é a relação com a família do aluno do Atendimento Pedagógico Domiciliar? Fale um 

pouco sobre benefícios e dificuldades que encontra na relação com a família. 

 

6. Você tem contato com outros profissionais que desenvolvem trabalho com seu aluno? 

Como aconteceram estes contatos? Partiram da família, dos profissionais, de você? 

 

7. Este contato já ajudou a sua prática? Com qual profissional aconteceu? Como beneficiou o 

seu trabalho? 

 

8. Fale um pouco sobre como o contato com profissionais da saúde influenciam para a 

realização do seu trabalho. 

 

9. Algo que queira acrescentar? 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do Projeto: As Ações Pedagógicas no Atendimento Educacional Domiciliar na 

Cidade de Santos: Possibilidades E Desafios  
Pesquisador responsável: Leila de Souza Ganem  

Orientadora: Profa. Dra. Carla Cilene Baptista da Silva  

 

                 As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem por objetivo geral descrever e analisar as ações entre profissionais de 

saúde e educação que contribuem para a construção/elaboração de práticas pedagógicas por 

professores que atuam com alunos inseridos no programa Atendimento Educacional 

Domiciliar, na cidade de Santos.  

                 Para tanto, professores que atendem alunos com deficiência no Projeto 

Atendimento Pedagógico Domiciliar serão convidados a participar da pesquisa. Será utilizado 

um roteiro de entrevista semiestruturada. As entrevistas serão agendadas com antecedência, 

de acordo com a disponibilidade de cada participante e serão realizadas pela aluna-

pesquisadora Leila de Souza Ganem.  

               Em qualquer etapa desse estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A Orientadora é a Profa. Dra. Carla 

Cilene Baptista da Silva que pode ser encontrado no endereço Rua Silva Jardim, 136. Vila 

Mathias – Santos – SP. Telefones: (13) 3878 3731.  

               Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

(11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br  
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                 Eu,_________________________________________________________   

entendo que, qualquer informação obtida sobre mim, será confidencial. Eu também entendo 

que meus registros de pesquisa estão disponíveis para revisão dos pesquisadores. 

Esclareceram-me que minha identidade não será revelada em nenhuma publicação desta 

pesquisa; por conseguinte, consinto na publicação para propósitos científicos.  

                Eu entendo que estou livre para recusar minha participação neste estudo ou para 

desistir a qualquer momento e que a minha decisão não afetará adversamente meu trabalho ou 

causará perda de benefícios para os quais eu poderei ser indicado.  

                 Eu certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento e entendi seu conteúdo. 

Uma via original deste formulário ser-me-á fornecida. Minha assinatura demonstra que 

concordei livremente em participar deste estudo.  

                 Li e fui esclarecida que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A participação na 

pesquisa é voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também não há compensação financeira 

relacionada à participação.  

Assinatura do participante da pesquisa:  

 ______________________________________________________  Data: __________ 

 

 

              Eu, Leila de Souza Ganem, certifico que expliquei a(o) Sr.(a) ________________________________, 

acima, a natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta pesquisa e que respondi todas as 

questões que me foram feitas. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante. 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável: 

 

_______________________________________________________ 

 

Local: _________ 

Data: __________ 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- PORTARIA nº 101/2016 – SEDUC/Santos que regulamenta o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar em 2017. Publicada em 14 de dezembro de 2016. 

Dispõe sobre as diretrizes do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar para o ano letivo de 

2017. 

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

considerando: 

a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; 

os artigos 205 e 214 da Constituição Federal; 

os artigos 5º e 23 da LDBEN, 9394/1996; 

os pareceres CNE/CEB nº17/2001 e CNE/CEB nº 31/2002; 

o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

                                                    RESOLVE: 

Art. 1º O Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar aos alunos das Unidades Municipais 

de Educação – UMEs deverá seguir o disposto nesta Portaria. 

Art. 2º Consideram-se como público alvo para Atendimento Pedagógico Domiciliar alunos 

que apresentam dificuldades de acompanhamento das atividades curriculares por limitações 

específicas decorrentes de condições crônicas, cuja indicação clínica ou exigência de cuidado 

em saúde interfira na permanência ou ainda que impeça a frequência escolar regular, 

devidamente atestada pelo médico que acompanha o aluno. 

Parágrafo único. O Atendimento Pedagógico Domiciliar deverá garantir o direito à educação e 

a formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, assegurando currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às 

necessidades dos alunos. 

Art. 3º O Projeto será oferecido aos Professores de Educação Básica (PEB) I e II e 

Professores Adjuntos (PAD) I e II da Rede Municipal de Ensino.  

§ 1º O processo de inscrição será organizado pela Secretaria de Educação - SEDUC/ Seção de 

Educação Especial - SEDESP por meio do Sistema Integrado de Gestão Escolar – SIGES.  

§ 2º Os Professores interessados em atuar no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar no 

ano letivo de 2017 deverão realizar inscrição por meio do endereço eletrônico: 
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www.egov.santos.sp.gov.br/siges, na tela: funcionário > inscrições para funcionário > período 

> registro, no período: das 8h do dia 19/12/16 às 17h do dia 20/12/16. 

§ 3º A Avaliação Anual do Professor (Anexo I) que atuou no Projeto Atendimento 

Pedagógico Domiciliar em 2016 preenchida pela Equipe Gestora da UME, acompanhada de 

registros comprobatórios e ciência do Professor, será considerada para continuidade no 

Projeto em 2017, devendo o professor obter, no mínimo, 7 (sete) itens satisfatórios na referida 

avaliação. 

Art. 4º O tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Santos até 30/06/16 será considerado 

como critério de classificação obedecendo à seguinte ordem de prioridade: 

I – PEB I e II, que atuaram no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar em 2016; 

II – PAD I e II, que atuaram no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar em 2016; 

III - PEB I e II, que não atuaram no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar em 2016; 

IV - PAD I e II, que não atuaram no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar em 2016. 

Parágrafo único. O desempate obedecerá aos seguintes critérios: 

a. maior pontuação considerada satisfatória na Avaliação Anual do Professor; 

b. idade. 

 

Art. 5º O professor que atuar no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar será avaliado 

pela Equipe Gestora da UME ao final do ano letivo de 2017.  

Art. 6º O Professor que atuar no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar deverá:  

I – assumir o Projeto no período inverso de sua jornada de trabalho, percebendo até 150 

horas-aula projeto, de acordo com determinação da SEDESP;  

II - permanecer no Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar durante todo o ano letivo.  

Art. 7º São atribuições do professor do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar: 

I - elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Pedagógico, organizando 

atividades a partir das necessidades, potencialidades e habilidades dos alunos com base no 

Plano de Curso vigente; 

II - elaborar cronograma anual flexível, quando necessário, para aula presencial; 

III - ampliar as habilidades dos alunos por meio da tecnologia assistiva, promovendo sua 

autonomia; 

IV - estabelecer articulação com os professores titulares de classe e Equipe Gestora da UME 

em que o aluno se encontra matriculado, objetivando a disponibilização de recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que promovam a participação do aluno nas 

atividades escolares; 

http://www.egov.santos.sp.gov.br/siges
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V - registrar o processo educativo em diário de classe específico; 

VI - elaborar as adequações curriculares, metodológicas, didáticas e avaliativas. 

Art. 8º A Coordenação Pedagógica deverá: 

I - subsidiar o trabalho do Professor do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

acompanhando os avanços e as dificuldades do aluno, procurando apresentar propostas 

diversificadas; 

II - realizar articulação constante entre o professor do Atendimento Pedagógico Domiciliar e 

os professores titulares de classe. 

Art. 9º A Orientação Educacional deverá: 

I - recepcionar o Professor do Projeto Atendimento Pedagógico Domiciliar orientando-o sobre 

as relações já construídas entre o aluno e a comunidade escolar; 

II - contribuir para o desenvolvimento pessoal do aluno no que diz respeito a valores, atitudes, 

emoções, sentimentos e trabalhar em parceria com o professor do Projeto Atendimento 

Pedagógico Domiciliar; 

III – viabilizar, sempre que possível, a presença do aluno no ambiente escolar, 

compreendendo suas necessidades e possibilitando sua permanência, mesmo por curtos 

períodos, na UME. 

Art. 10 Os casos omissos serão analisados pela Secretária de Educação, ouvidos a Supervisão 

de Ensino, o Departamento Pedagógico - DEPED e a Seção de Educação Especial - SEDESP. 

Art. 11 Cabe à Direção dar ciência expressa aos profissionais lotados na UME sob sua 

responsabilidade. 

Art. 12 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                            VENÚZIA FERNANDES 

                                      SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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Anexo 2- Autorização de Pesquisa emitida pela SEDUC/ Santos 
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Anexo 3- Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética  
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