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RESUMO 

 

O movimento de inclusão social defende uma sociedade na qual é possível a participação efetiva 

de todos os indivíduos respeitando todas as particularidades. Neste cenário, a escola necessita 

repensar sua organização, de modo a atender a diversidades de todos os seus estudantes. Além 

do professor, o processo de inclusão escolar, pode ser composto por diversos profissionais, 

entre eles, o terapeuta ocupacional. No município de Araras, essa atuação tem se configurado 

com ações numa vertente médico/pedagógica, baseada em orientações, herança do paradigma 

da Integração e do modelo médico. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo geral 

compreender as concepções de coordenadoras pedagógicas sobre a atuação da Terapia 

Ocupacional na Educação Regular no município de Araras/SP. Utilizou-se o método qualitativo 

com a realização de entrevista semiestruturada, delimitando-se oito questões norteadoras para 

a produção de dados. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira etapa envolveu um 

levantamento de todos os encaminhamentos realizados pelas escolas ao Serviço de Terapia 

Ocupacional, no ano letivo de 2016 e primeiro semestre de 2017, com o intuito de identificar e 

verificar os motivos das solicitações deste profissional nas escolas enquanto a segunda etapa se 

caracterizou pela realização de entrevistas semiestruturadas com 10 coordenadoras pedagógicas 

participantes. Os dados foram organizados para a análise primeiramente das fichas de 

encaminhamentos realizadas pelas escolas e posteriormente, das entrevistas transcritas na 

íntegra. Para a análise das fichas de encaminhamentos, iniciou-se com a organização das 

informações: data da triagem, escola, coordenador, data nascimento do aluno, gênero, série do 

aluno, queixa escolar da questão de múltipla escolha, como intuito de identificar o panorama 

geral dos sujeitos e das queixas e posteriormente análise de conteúdo temático para suas duas 

questões dissertativas, método também utilizado na análise das entrevistas. Para a análise de 

conteúdo temática, as respostas foram organizadas separadamente e então, agrupadas de acordo 

com núcleos temáticos. Foi identificado nas fichas de encaminhamento que a principal queixa 

indicada para a atuação do terapeuta ocupacional estavam relacionadas às dificuldades dos 

alunos relacionadas aos aspectos da coordenação motora fina. Nas entrevistas, além desse 

aspecto comum a ficha de encaminhamento, emergiram aspectos relacionados à dificuldade do 

estabelecimento de uma parceria entre professor/TO, as dificuldades do processo de inclusão 

escolar  diante da formação e qualificação do professor, as ações realizadas pelo terapeuta 

ocupacional a partir das solicitações e a idealização dessas ações assim como da articulação 

Saúde/ Educação no contexto educacional. A partir dos resultados da pesquisa, verifica-se a 

necessidade de que o terapeuta ocupacional, na figura de suporte técnico, reinvente sua prática 

no acompanhamento dos profissionais da educação, principalmente os professores, com o 

objetivo de oferecer apoio para a promoção de atitudes inclusivas diante de seus alunos com 

deficiência ou dificuldades pedagógicas.  
Palavras-Chave: Inclusão Escolar, Terapia Ocupacional, Educação, Saúde 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT: 

The social inclusion movement defends a society in which the effective participation of all 

individuals is possible, respecting all the particularities. In this scenario, the school needs to 

rethink it’s organization in order to find the diversity of all it’s students. Besides the teacher, 

the process of school inclusion may be composed of several professionals, among them, the 

occupational therapist. In the city of Araras, this activity has been configured with actions 

medical / pedagogical aspect, based on orientations, inheritance of the Integration paradigm 

and the medical model. Therefore, this study had to objective to comprehend the conceptions 

of pedagogical coordinators about the performance of Occupational Therapy in Regular 

Education in the city of Araras / SP. The qualitative method was used with the interview 

questionnaires is schaedule, delimiting eight guiding questions for the production of data. The 

research was carried out in two stages: the first step involved a survey of all referrals made by 

the schools to the Occupational Therapy Service, in the academic year 2016 and the first half 

of 2017, with intent to identify and verify the reasons for the professional’s requests in 

schools, while the second stage was characterized by semi-structured interviews with 10 

participating pedagogical coordinators. The data were organized for the analysis first of the 

records of referrals made by the schools and later of the transcribed interviews in the whole. 

For the analysis of the records of referrals, we started with the organization of the 

information: date of the screening, school, coordinator, date of birth of the student, gender, 

student series, school complaint of the multiple choice question, with intent to identify the 

prospect general of the subjects and of the complaints and later thematic analysis of content 

for its two dissertative questions, method also used in the analysis of the interviews. For the 

analysis of thematic content, the answers were organized separately and then, grouped 

according to thematic nuclei. It was identified in the routing sheets that the main complaint 

indicated for the work of the occupational therapist were related to the difficulties of the 

students associated to the aspects of fine motor coordination. In the interviews, in addition to 

this common aspect of the referral form, aspects related to the difficulty of establishing a 

partnership between teacher / OT, the difficulties of the school inclusion process in front of 

the teacher training and qualification, the actions carried out by the occupational therapist 

from of the requests and the idealization of these actions as well as of the Health / Education 

articulation in the educational context. From the results of the research, the need for the 

occupational therapist, in the figure of technical support, to reinvent his practice in the 

accompaniment of education professionals, especially the teachers, with the objective of 

offering support for the promotion of inclusive attitudes students with disabilities or 

pedagogical difficulties 

Keywords: School Inclusion, Occupational Therapy, Education, Health 
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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Venho neste momento situá-los de onde falo e apresentar as inquietações que me 

trouxeram a pensar na produção dessa dissertação com a temática da atuação do terapeuta 

ocupacional no meu contexto de trabalho – a educação. 

Antes de iniciar o mestrado, a principal referência que tinha sobre a terapia ocupacional 

e sua interface com a educação foi durante o processo da graduação em Terapia Ocupacional, 

com o módulo específico Terapia Ocupacional nos Contextos Educacionais do curso da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Esse módulo me permitiu o encontro da Terapia Ocupacional com o processo de 

inclusão escolar a partir de uma perspectiva da necessidade de reflexão das ações que vão para 

além dos aspectos pedagógicos em que as práticas podem e devem ser voltadas para as questões 

do cotidiano escolar: “a terapia ocupacional fortalece suas intervenções a partir de uma clínica 

que se volta para o cotidiano e, necessariamente provoca desdobramentos no tecido 

social”(SILVA; JURDI, 2011). 

Depois como terapeuta ocupacional, meu reencontro com a educação deu-se em 2015, 

quando ingressei na Prefeitura Municipal de Araras para atuar na Secretaria Municipal de 

Educação. A expectativa em poder colaborar com o serviço público colocando em prática o 

repertório da graduação, que considero diferenciado pela proposta pedagógica interprofissional 

e interdisciplinar do campus UNIFESP Baixada Santista e pelo enfoque dado no módulo de 

Contextos Educacionais, na possibilidade da profissão contribuir com o processo de inclusão 

escolar de alunos público alvo da educação inclusiva no ensino regular do município. 

Na Secretária da Educação Municipal (SMEd), eu ingressei para compor com uma 

equipe multiprofissional composta por terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, 

assistentes sociais, pedagogas e psicopedagogas que estavam alocados na Secretária Municipal 

de Educação, na Seção de Educação Especial. Entretanto, a forma de trabalho desenvolvido 

pela equipe multiprofissional está caracterizada por atuação em Setores de cada categoria 

profissional, e não pelo trabalho interdisciplinar. A atuação da terapia ocupacional nas escolas 

ocorre via solicitação dos professores e coordenadores pedagógicos realizada por meio de uma 

Ficha de Encaminhamento, enviada por Comunicação Interna das escolas para a SMEd.   

Dessa forma, logo após meu ingresso no Setor de Terapia Ocupacional, juntamente com 

outras duas terapeutas ocupacionais, elaboramos uma Ficha de Encaminhamento de 

preenchimento breve e modo fácil, com objetivo de facilitar as solicitações de intervenção. 
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A princípio, as questões que me trouxeram inquietações e me levaram a pensar no 

mestrado foram compreender os motivos pelos quais as escolas solicitavam os profissionais de 

Terapia Ocupacional. Eu me questionava, “o que pensam sobre a TO?”. 

O mestrado profissional trouxe a possibilidade de refletir que possivelmente a 

concepção sobre a atuação, tanto da terapia ocupacional quanto de toda a equipe técnica, é uma 

consequência da forma pela qual se estruturou o trabalho desta equipe multiprofissional. Algo 

que até então eu acreditava ser apenas a percepção da Educação sobre os profissionais 

historicamente vinculados à Saúde. 

Partindo desse percurso, pretendeu-se identificar as concepções sobre a atuação da 

Terapia Ocupacional no ensino regular do município de Araras e discutir esta prática com base 

nos estudos e produções cientifica que trazem apontamentos e reflexões sobre a atuação recente 

da Terapia Ocupacional no campo da Educação Regular no Brasil. 

Sendo assim, justifica-se este estudo a partir da necessidade de se identificar e discutir 

sobre as práticas que vem sendo desenvolvidas pela Terapia Ocupacional no ensino regular em 

Araras e fazer uma reflexão acerca das possibilidades de ações que contribuam para a 

legitimidade de educação inclusiva no município. A partir de um modelo de atuação que 

transcende àquele direcionado apenas à pessoa com deficiência, mas que amplie sua prática ao 

direcionar ações à escola, aos professores e alunos (CALHEIROS; LOURENÇO; CRUZ, 

2016). 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1 Breve histórico sobre a educação de alunos com deficiência 

 

A história nos mostra que a Educação Especial se constituiu pelos modelos de 

segregação, integração e inclusão (GLAT et al, 2006). 

Ao longo da história, o acesso à educação se caracterizou pela escolarização delimitada 

como privilégio de um grupo, e a exclusão do indivíduo com deficiência foi legitimada por 

meio da desigualdade política, social, econômica e cultural resultando no distanciamento de 

direitos desses sujeitos (COSTA, 2010). 

Até o século XVII, a falta de conhecimento científico sobre a deficiência gerou 

concepções ligadas ao misticismo e, o temor diante do desconhecido muito contribuiu para que 

as pessoas com deficiência, por serem diferentes, fossem marginalizadas (MAZZOTA, 2001).  

Além disso, segundo o autor, a religião ao colocar o homem como “imagem e semelhança de 

Deus” promovia a ideia da condição humana vinculada a perfeição física e mental, e não sendo 

“parecidos com Deus”, as pessoas com deficiência eram colocadas à margem da condição 

humana. 

No século XVIII, os primeiros movimentos que começaram a traçar ações que 

culminaram na denominada educação especial, ocorreram na Europa quando médicos e 

pedagogos se interessam pelas possibilidades de atenderem as necessidades educacionais de 

pessoas com deficiência, viabilizando para a construção do conhecimento às demandas desses 

indivíduos (MAZZOTA, 2001).  

Esse período foi marcado pela organização de vários serviços de caráter assistencialista 

e segregativo que atendiam as deficiências por suas especificidades: visual, auditiva, intelectual 

e física que funcionou por muito tempo demarcado por práticas pedagógicas e reabilitativas, 

tendo em vista que a pessoa diferente seria mais bem atendida em suas necessidades, se 

ensinada em ambiente separado (MENDES, 2006).  

No Brasil, essa concepção centralizada no olhar médico para as manifestações orgânicas 

foi denominada por Januzzi (2006) como vertente médico-pedagógica. O foco sobre a 

deficiência fazia com que essa fosse concebida como uma doença, tornando o atendimento 

mesmo que sob a perspectiva educacional se dava pelo viés terapêutico com ênfase na 

recuperação (GLAT et al, 2006). 
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 Dessa maneira, as instituições especializadas eram centralizadas na figura do médico, 

e sobre seu olhar prevalecia  a análise diagnóstica e mesmo quando a área educacional, na figura 

do pedagogo, a postura adotada mantinha o viés clínico, apresentando  acentuada diferenciação 

entre a atuação “técnica” do médico e o trabalho do professor de sala de aula (GLAT et al, 

2006).  

No século XX, em sua progressiva afirmação como campo de atuação e área de 

conhecimento, a Educação Especial absorveu os avanços da pedagogia e da psicologia da 

aprendizagem (GLAT, 2006). Nesse momento, se tem o deslocamento do modelo médico para 

o psicológico (JANUZZI, 2006). 

Nesse novo enfoque, a deficiência passou a ser vista não mais como uma doença, mas 

como uma situação de vida e o atendimento educacional à pessoa com deficiência foi perdendo 

o viés de “tratamento”, sendo priorizada a aprendizagem de formas adaptativas e funcionais de 

viver em sociedade. 

Nesse contexto, paralelamente a organização desses serviços institucionais, com a 

ampliação dos movimentos para atendimento às pessoas com deficiência e a instituição da 

escolaridade obrigatória,  surge a proposta da integração social que traz como princípio o 

conceito de normalização que defende a ideia de que toda a pessoa com deficiência teria o 

direito de experienciar condições de vida considerados comuns ou normais para a sociedade 

(MENDES, 2006). 

A partir dessa perspectiva, para as pessoas com deficiência passarem a conviver 

socialmente, deviam ser preparadas em função de suas peculiaridades para assumir papéis na 

sociedade (MENDES, 2006). No contexto da escola regular, surgem as classes especiais, locais 

considerados como um espaço de transição para os alunos com deficiência, que deveriam 

frequentá-las sendo acompanhados por professores especializados, até que se tornassem aptos 

a serem matriculados nas classes comuns (SANTOS; MENDONÇA; OLIVEIRA, 2014). 

A partir da década de 70, nos Estados Unidos, as escolas comuns passaram a aceitar 

crianças e adolescentes com deficiência em classes comuns e especiais, acreditando que essa 

prática traria benefícios tanto para a pessoa com deficiência, pois permitiria oportunidade de 

aprendizado por meio de observação dos alunos mais competentes e convivência em contextos 

mais normalizantes, quanto para seus colegas sem deficiência, com a possibilidade de aprender 

a aceitar as diferenças, e promover neles atitudes de aceitação das próprias potencialidades e 

limitações (MENDES, 2006). 

Os questionamentos posteriores sobre a integração escolar se fundamentaram em dois 

aspectos: a passagem dos alunos com deficiência para níveis considerados adequados às suas 
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características, ou seja, transição da classe especial para a comum, dependia unicamente de seus 

próprios progressos e; na prática, esse processo raramente acontecia configurando o local 

supostamente mais integrador, muitas vezes como segregador total ou parcial, comprometendo 

os princípios da integração escolar (MENDES, 2006). 

Diante desse cenário, os movimentos pela inclusão social que se iniciaram na década de 

80 nos países desenvolvidos, tomam impulso na década de 90, tendo como pressuposto dessa 

perspectiva, um esforço da sociedade em se adaptar e se modificar para atender às necessidades 

de todos os seus membros, diferente da integração em que o sujeito é responsabilizado a se 

adequar a sociedade (ZULIAN et al, 2004). 

Nos Estados Unidos da América, com a necessidade em se buscar novas formas de 

assegurar o direito dos alunos com necessidades educacionais especiais surgiram dois 

movimentos, Iniciativa da Educação Regular e Inclusão Total1, que tinham em comum o ideal 

da fusão dos sistemas de ensino regular e especial defendendo um único sistema educacional 

de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência, possibilitando a convivência entres 

os diferentes (MENDES, 2006). A autora aponta que ambas as perspectivas se diferenciavam 

pelo fato de que, a primeira, o foco era atender alunos cujas necessidades educacionais eram 

principalmente acadêmicas enquanto a segunda, se configurava de forma mais radical 

requisitando a participação de todos os alunos independente de suas limitações. 

Esses movimentos foram precursores da proposta de “Educação Inclusiva” que 

pressupõe a classe comum, com a colocação de todos os estudantes deixando flexível, se 

necessário, estudantes serem ensinados em outro ambiente da escola ou comunidade, desde que, 

seus planos educacionais individualizados previssem os benefícios educacionais como 

complemento à sala comum (MENDES, 2006). 

O principio da inclusão passa a ser defendido como uma proposta prática ao campo da 

educação de um movimento mundial, inclusão social, que implicaria num processo de 

equiparação das oportunidades tornando uma sociedade democrática para todos, com a 

diversidade seria respeitada e aceitação e reconhecimento político das diferenças (MENDES, 

2006). 

Segundo a autora, diferente da integração escolar que preconiza a incorporação de 

crianças com necessidades educacionais  na escola comum, a inclusão vai além ao legitimar a 

existência das diferenças humanas e reconhecendo que a escola provoca  ou acentua  

desigualdades associadas às diferenças de origem pessoal, social, cultural e política, 

                                                            
1 Termos traduzidos de Regular Education Initiative e full inclusion 
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preconizando a necessidade de reforma educacional para promover uma educação de qualidade 

para todas as crianças. 

O ideário dos sistemas educacionais inclusivos tem como princípios e valores o direito 

à educação, à igualdade de oportunidades, o que não significa um modo igual de educar e sim 

dar a cada um o que necessita em função de suas características, o direito à aprendizagem e 

participação (CARVALHO, 2004). Segundo Mendes (2006) ações inclusivas englobam 

também a noção de inserção de apoios e serviços e suportes nas escolas regulares para que eles 

possam obter o sucesso escolar. 

 

2.2 Educação Inclusiva: marcos legais 

 

Sobre a inclusão escolar, sua origem é apontada como uma iniciativa promovidas por 

diversos agentes que são tomadas tendo como referência os marcos mundiais na história do 

movimento global de combate à exclusão social (MENDES, 2006). 

Esse movimento se iniciou expressivamente na América do Norte se estendendo depois 

aos países europeus e mais tardiamente ao Brasil. 

 A garantia da educação como direito de todos as pessoas iniciou-se com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948). O movimento se expandiu com a realização da 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia em 1990,  

referência no marco da educação inclusiva, que resultou na  divulgação da Declaração Mundial 

de Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, apresentando 

como proposta “a educação como direito fundamental de todos, universalização do acesso à 

educação, equidade, atenção na aprendizagem por meio da ampliação de ações de educação 

básica, ambiente adequado e fortalecimento de alianças como objetivos e compromissos do 

poder público” (UNESCO, 1990, p. 3). 

Com relação à pessoa com deficiência, este documento pontua ser necessário “uma 

atenção especial sendo preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação 

aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 

educativo” (UNESCO, 1990, p. 3). 

Outro documento importante para a proposta da Educação Inclusiva foi a Declaração de 

Salamanca: Princípios, Política e Práticas, resultado da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, realizada na Espanha, em Salamanca, em 1994. Esta vem 

para reconhecer a necessidade de providências sobre educação para as crianças, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Sendo o termo 
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necessidades educacionais especiais (NEE) utilizado para todos aqueles cujas necessidades 

educacionais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem 

(UNESCO, 1994). 

No Brasil, apenas com a Constituição Federal (CF) de 1988 foram trazidos alguns 

aspectos que começaram a possibilitar o direito da pessoa com deficiência no ensino comum ao 

garantir a educação como direito de todos, igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola (BRASIL, 1988) 

Segundo a CF (BRASIL, 1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069 - 

ECA/90 (BRASIL, 1990) é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional de 1996 - Lei nº9394/96 ampliou as 

definições sobre a Educação Especial como sendo uma modalidade de educação oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, assegurando aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, serviços de apoio 

especializado, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades, entre outros (BRASIL,1996). 

A LDB/96 complementa no parágrafo único do Artigo 60 que: 

O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 

aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, independentemente do 

apoio às instituições previstas neste artigo (BRASIL,1996, p.41). 

 

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva - PNEE-EI/08, surgiu com o objetivo de garantir “o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares” (p. 9). 

Na PNEE-EI/ 2008 explana sobre a educação especial: 

[...] direciona suas ações para o atendimento às especificidades desses estudantes no 

processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a 

organização das redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, 

serviços e desenvolvimento de práticas colaborativas [...] (BRASIL, 2008, p.9). 

 

Ainda em 2008, é instituída as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, regulamentada pelo Decreto 

nº6571/08. Assim como na PNEE-EI/ 2008, as Diretrizes definem a educação especial como 

“uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a 
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sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular 

(BRASIL, 2008, p.1)”. 

Esse documento traz ganhos para a educação especial, pois nele estão estabelecidos 

informações sobre o financiamento e de como deve ser realizada a institucionalização do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Com intuito de garantir a educação aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no ensino regular, a Resolução nº 4 de 

2009 traz nos Artigos 1º, 2º e 5º: 

[...] os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas classes comuns 

do ensino regular e; [...]  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 [...] sendo realizado, 

prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra 

escola do ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns (BRASIL,2009, p.17). 
 

A atual conquista para a população com deficiência foi a instituição da Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº13146/2015, 

que ressalta que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurando sistemas 

educacionais inclusivo, visando a garantia de condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, em todos os níveis de aprendizado ao longo de sua vida (BRASIL, 2015). 

Ainda com relação ao processo de educação inclusiva, Omote et. al. (2014) realiza um 

estudo em que é abordado a temática das atitudes sociais em relação a inclusão.  

Segundo os autores, o processo da inclusão escolar deve enfatizar modificações e 

adequações em todos os ambientes de modo a atender as necessidades de todas as pessoas, 

sendo que tais mudanças e adequações não se referem apenas ao ambiente físico, mas também 

social: 

Toda a transformação e implementação da estrutura física, de equipamentos e recursos 

de acesso ao currículo e de recursos humanos não são suficientes, se não forem 

incluídas também mudanças na mentalidade e nas atitudes sociais de toda a 

comunidade escolar, mediante investimentos capazes de construir convicção e 

vontade de enfrentar esse desafio. Na verdade, implica, em última instância, a 

construção de uma cultura institucional genuinamente inclusiva (Omote et al, 2014 p. 

22).” 

 

No Brasil, embora a ampliação de diretrizes políticas norteadas pelos princípios da 

inclusão, ainda se observa a ausência de procedimentos de avaliação que comprometem o 

processo de implementação das propostas, assim, faltam indicadores para monitorar os 

processos e como eles estão acontecendo (MENDES, 2006). Segundo a autora, as estatísticas 
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não possuem informações fidedignas pois muitas vezes não contemplam informações como 

descrições sobre quem é esse alunado e de como está essa situação educacional. 

Segundo Mendes (2006), apesar da legislação com perspectivas para a mudança, ainda 

não estão devidamente traduzidas em ações políticas e por isso muitas vezes não chegam às 

escolas e menos ainda às salas de aula.  

Omote et al (2014) apresentam alguns estudos que buscam compreender as atitudes 

sociais dos professores em relação ao seus alunos com deficiência e revelam atitudes 

diferenciadas em relação a diferentes categorias de pessoas com deficiência sendo que, a 

inclusão de alunos com comprometimentos menos severos é mais bem aceita que a daqueles 

que necessitam de assistência mais constante, como as deficiências múltiplas e; melhor a 

aceitação da inclusão de alunos com problemas de aprendizagem ou com deficiência física, do 

que os que têm problemas cognitivos, emocionais ou comportamentais, demostrando que os 

desafios do processo de inclusão escolar ainda permanecem, apesar das políticas e leis. 

 

 

2.3 Sobre a Terapia Ocupacional 

 

A Terapia Ocupacional teve seus princípios teóricos organizados em torno da busca do 

significado da ocupação humana (FRANCISCO, 2001). Sendo assim, torna-se importante 

compreender a utilização da atividade humana em diferentes épocas para entender as diversas 

características da profissão nos diferentes contextos históricos e socioculturais (DE CARLO; 

BARTALOTTI, 2001).  

No início do século 20, o uso terapêutico das ocupações foi abordado pelo médico Adolf 

Meyer, a partir da perspectiva de que o adoecimento era um problema de desorganização do 

papel social e tornava-se necessário uma intervenção sobre o tempo dividindo-o de forma 

equilibrada entre trabalho, repouso, lazer e sono, com o objetivo de organizar o pensamento 

(DE CARLO; BARTALOTTI, 2001).  

Em 1917, Eleonor Clark Slagle, sucessora de Meyer, foi a fundadora e responsável pela 

organização do primeiro curso de terapia ocupacional e da atual Associação Americana de 

Terapia Ocupacional. 

Nesse cenário, a utilização da terapia ocupacional que vinha sendo desenvolvida por 

enfermeiros, assistentes sociais treinadas por médicos para a atuação com doentes mentais e 

físicos, firmou-se como área própria (MEDEIROS, 2003). 
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Sua organização como categoria profissional teve impulso nos períodos da Primeira 

Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial devido ao aumento dos incapacitados de guerra e 

a necessidade de tratá-los e inseri-los novamente no mercado de trabalho (DE CARLO; 

BARTALOTTI, 2001).  

A Terapia Ocupacional se consolidou quando passou a privilegiar o cuidado 

principalmente dos problemas motores e de incapacidade física e das patologias relacionadas a 

doença mental: 

A Terapia Ocupacional passou a privilegiar o cuidado diretamente dos problemas 

motores da incapacidade física e patologias intrapsíquica da doença mental, 

adaptando-se ao novo modelo médico para, dessa forma, adquirir maior 

reconhecimento profissional e social (DE CARLO & BARTALOTTI, 2001, p.28). 

 

No Brasil, o processo de constituição da profissão teve ênfase na reabilitação física, a 

partir das concepções médicas e o modelo clinico, por influência norte americana apesar de, o 

uso da ocupação como forma de tratamento já vinha ocorrendo no campo da psiquiatria desde 

o início do século 20, tendo como referência Nise da Silveira (MEDEIROS, 2003).  

Na década de 70, iniciaram-se grandes debates que questionaram a proximidade da 

profissão com a área da medicina que resultou num processo de reflexão e a ampliação das 

fundamentações da prática do terapeuta ocupacional para abordagens sociológicas e 

psicológicas do potencial humano (MEDEIROS, 2003). 

Isso teve como consequência a possibilidade de atuação do terapeuta ocupacional com 

diferentes populações: 

Embora a clientela da Terapia Ocupacional ainda seja constituída, em sua maioria, 

por aqueles considerados ‘diferentes’ (as pessoas com deficiência, os doentes crônicos, 

os loucos, etc.) novas populações têm sido atendidas por meio de ações inovadoras 

dos terapeutas ocupacionais, sejam pacientes com quadros clínicos agudos e de 

recuperação mais rápida, sejam sujeitos em condições de risco pessoal e/ou social. 

(DE CARLO; BARTALOTTI, 2001, p.38). 

 

 

Sua atuação ocorre junto aos sujeitos que enfrentam problemas em sua vida de 

atividades e, portanto, consideram a atividade humana produto e meio de construção do próprio 

sujeito buscando compreender as relações que o sujeito em atividade estabelece em suas 

condições de vida e saúde (MEDEIROS, 2003). 

“Como método terapêutico, visa recuperar a dimensão ativa do homem como indicador 

de saúde, valendo-se, para isso, do uso das atividades empreendidas pelo homem ao longo da 

história de sua humanização” (MEDEIROS, 2003, p.28. Sendo assim, a ênfase da intervenção 

em Terapia Ocupacional, é pensada a partir das necessidades dos sujeitos, compondo as 
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atividades que ele necessita e quer realizar e dos fatores que impedem sua realização (Zulian et 

al, 2004). 

 

2.4 Terapia Ocupacional e Contextos Educacionais 

 

Tradicionalmente, a atuação da Terapia Ocupacional no campo da Educação esteve 

voltada aos processos de reabilitação, e se constituiu como uma extensão da atividade clínica, 

desenvolvendo uma prática voltada para o aluno com deficiência, visando minimizar sequelas 

e dificuldades, para proporcionar desempenho funcional, desenvolvimento de habilidades e 

competências (DE CARLO; BARTOLOTTI, 2001; ROCHA, 2007). 

Desse modo, a interface entre a Terapia Ocupacional e o campo da Educação foi se 

estabelecendo no âmbito da Educação Especial, em instituições educacionais especializadas, 

espaços voltados às pessoas com deficiência (DE CARLO; BARTOLOTTI, 2001; ROCHA, 

2007; MUNGUBA, 2007). 

O movimento pela Educação Inclusiva abre  portas para propostas de atuação da Terapia 

Ocupacional em escolas regulares que, até então encontrava-se restrita aos espaços das 

instituições especializadas da Educação Especial: “Assim, a inserção da profissão no processo 

de inclusão escolar parece ser uma consequência natural da comunicação da profissão com a 

educação especial e com o processo de inclusão social em geral” (CARDOSO, 2009, p.27). 

Partindo desse pressuposto, a Terapia Ocupacional passa a refletir sobre sua atuação na 

escola regular, como mostram as pesquisas e produções acerca das práticas que vem ocorrendo 

nessa área (COPPEDE et al, 2014; CALHEIROS; LOURENÇO; CRUZ, 2016; SILVA; 

LOURENÇO, 2016). 

Em seu trabalho, Coppede et al (2014) caracterizou a produção científica em periódicos 

nacionais, no período de 2000 a 2011. As autoras identificaram o aumento de produções da TO 

na inclusão escolar, sendo que dos 33 artigos eleitos para o estudo, 14 foram produzidos no ano 

de 2010 e 2011, indicando um importante crescimento nesse intervalo. Os autores consideraram 

este dado como aspectos relacionado ao crescimento do número de crianças com necessidades 

especiais matriculados na rede pública de ensino.  

Outros apontamentos realizados pelo estudo de Coppede et al (2014) relacionam-se às 

temáticas da atuação do Terapeuta Ocupacional no processo de inclusão escolar de pessoas com 

deficiência intelectual, deficiência física, paralisia cerebral, mielomeningocele e dificuldade de 

aprendizagem.  Ressaltam, também, a aplicação da Tecnologia Assistiva, como uma importante 

forma de atuação do TO na inclusão escolar e, a falta de estudos que explorem conteúdos a 
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respeito da qualificação profissional do próprio terapeuta ocupacional para atuar em contextos 

de inclusão escolar (Coppede et al, 2014).  

Sobre esse aspecto, Calheiros e Dounis (2015) analisaram o processo de formação de 

terapeutas ocupacionais na perspectiva da educação inclusiva, de uma universidade pública da 

região Nordeste do país, a partir de entrevistas com egressos no período entre 2008 e 2011. 

Os resultados indicaram que, embora os terapeutas ocupacionais tenham compreensão 

da atuação no contexto da educação inclusiva, suas formações profissionais no campo da 

educação, remetiam a uma dimensão clínica-terapêutica, em consonância com o modelo 

biomédico da deficiência (CALHEIROS; DOUNIS, 2015). 

Alguns autores apontam que, a escola não se constitui como espaço clínico, portanto, a 

partir da perspectiva do paradigma da inclusão, a prática da terapia ocupacional não é clínica e 

voltada unicamente aos aspectos específicos dos estudantes com deficiência, devendo se voltar 

para questões referentes a uma real inclusão destes alunos, pensando em todo o contexto 

escolar, que envolve educador, alunos, pais e comunidade (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003; 

ROCHA, 2007). 

Calheiros, Lourenço e Cruz (2016), por meio de revisão bibliográfica a partir das 

produções científicas de terapia ocupacional na área da educação, publicadas entre os anos de 

2003 e 2013, compreenderam que a atuação do terapeuta ocupacional pode ocorrer a partir de 

duas principais categorias: I. A terapia ocupacional no campo da Educação Inclusiva e; II. A 

terapia ocupacional no campo da educação a partir de uma perspectiva social. 

Com relação à primeira categoria, foram eleitos, a partir dos critérios da pesquisa, 29 

produções científicas que foram discutidas em subcategorias, a saber: 1. Fatores que contribuem 

e dificultam a educação inclusiva; 2. Tecnologia assistiva e educação inclusiva; 3. Atuação da 

terapia ocupacional na educação inclusiva; 4. Compreensão do processo de educação inclusiva 

e 5) O cotidiano escolar (CALHEIROS; LOURENÇO; CRUZ, 2016).  

A segunda categoria, a partir de uma perspectiva social, resultou em 5 produções 

científicas em que a Terapia Ocupacional procura contribuir para a erradicação/minimização 

dos problemas que atravessam o processo de escolarização como direitos, cidadania de jovens 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica (CALHEIROS; LOURENÇO; CRUZ, 

2016).  

Na conclusão do estudo de Calheiros et al. (2016), os autores relatam que a produção 

científica da TO, apesar de fundamentada em duas principais correntes, não conflitam entre si, 

apresentando apenas possibilidades de atuação a partir de diferentes pressupostos, pois apontam 

que a prática da TO sempre terá em vista a garantia do direito à educação de qualidade a todos. 
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Com base nas revisões de Coppede et al. (2014) e Calheiros, Lourenço e Cruz (2016) e 

a partir da demanda do Grupo de Trabalho: Terapia Ocupacional e Educação do Simpósio 

Nacional de Pesquisa em Terapia Ocupacional, Silva e Lourenço (2016) apresentaram 

produções recentes, a fim de propor uma discussão desse campo de conhecimento de acordo 

com as seguintes temáticas: produções de pesquisas da Terapia Ocupacional no Campo da 

Educação, a Terapia Ocupacional sob a perspectiva da educação inclusiva e, a Terapia 

Ocupacional e o debate acerca das escola enquanto mediadora de diversidades de crianças, 

adolescentes  e jovens e adultos e confirmaram o aumento crescente de produções na área. 

Cardoso e Matsukura (2012) realizaram uma pesquisa com terapeutas ocupacionais 

envolvidos no processo de inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais para 

identificar as ações e práticas desenvolvidas no cotidiano escolar. As principais ações apontadas 

pelos terapeutas ocupacionais na escola regular foram: orientação para adequação/adaptação de 

espaços físicos e recurso materiais, orientação à escola em geral e orientação aos professores 

com objetivo de conscientizar este profissional sobre as potencialidades de seus alunos, 

capacitá-lo para utilização de tecnologia assistiva e orientação sobre adaptações em 

atividades/dinâmicas em sala de aula. 

Em relação à orientação para adequação/adaptação de espaços físicos e recurso 

materiais, foi possível identificar num estudo realizado por Ide, Yamamoto e Silva (2011) com 

orientadores educacionais, que as principais dificuldades enfrentadas pelas crianças com 

necessidades educacionais especiais na escola, estão relacionadas à categoria “ambiente 

escolar”, sendo a principal queixa a falta de mobiliários e materiais adequados e em segundo 

lugar os espaços físicos, com a falta de adequações arquitetônicas que dificultam acessibilidade. 

Um aluno que possui limitação em suas atividades escolares devido à deficiência ou 

barreiras ambientais pode apresentar dificuldades em desenvolver as habilidades necessárias 

para seu desenvolvimento, aprendizagem e convívio dentro do ambiente escolar (PLOTEGHER; 

EMMEL; CRUZ, 2013).  

Nesse sentido, a Terapia Ocupacional pode contribuir para avaliação das barreiras 

arquitetônicas presentes nos diferentes ambientes das escolas e propor soluções para a 

constituição de ambientes acessíveis e confortáveis e; para a disponibilização de recursos e 

equipamentos adaptados às necessidades das crianças com deficiência (ROCHA; LUIZ; 

ZULIAN (2003). 

A utilização da Tecnologia Assistiva pode ser fundamental e tem como meta auxiliar o 

aluno para seu processo de inclusão, em seu processo de aprendizagem e no desempenho 

escolar (PLOTEGHER; EMMEL; CRUZ, 2013). 
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O trabalho do terapeuta ocupacional na Tecnologia Assistiva envolve a competência em 

avaliar as necessidades dos indivíduos, suas habilidades físicas, cognitivas e sensoriais, a 

função e o desempenho na realização das atividades e; a receptividade do indivíduo quanto à 

modificação ou uso da adaptação, sua condição sociocultural e as características físicas do 

ambiente em que será utilizada (PELOSI; NUNES, 2011). 

Plotegher, Emmel e Cruz (2013) realizaram um trabalho na rede regular de ensino do 

município de São Carlos, interior do estado de São Paulo, com o objetivo de relatar a utilização 

de produtos assistivos como auxilio no desempenho escolar de alunos com deficiência, que 

apresentavam dificuldades na função motora. No estudo, estudantes de terapia ocupacional 

realizaram uma avaliação com os professores, observaram o desempenho do aluno em sala de 

aula, realizaram um levantamento de suas dificuldades e necessidades e, posteriormente, 

confeccionaram adaptações de baixo custo e orientações aos professores. Os resultados 

mostraram que os dispositivos auxiliaram no desempenho das atividades escolares dos alunos 

assim como, proporcionou aos professores conhecimento das necessidades de seus estudantes 

e a importância da TA no contexto escolar. 

Pelosi e Nunes (2011) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se a introdução 

da Tecnologia Assistiva favoreceria a inclusão de alunos com paralisia cerebral em escolas 

regulares do município do Rio de Janeiro, quando esta é mediada pela ação conjunta de 

profissionais da Saúde e Educação. O terapeuta ocupacional foi um dos agentes desse processo, 

com orientações quanto à adequação postural, ao uso de engrossadores para o lápis, entre outros 

recursos, além de oferecer estratégias para o professor relaxar o braço do aluno para a realização 

de atividades, adaptações para atividades de vida diária como a de alimentação, etc.  

Souza, Jurdi e Silva (2015) realizaram uma revisão bibliográfica para identificar como 

os terapeutas ocupacionais tem se organizado para promover discussões sobre o uso de recursos 

de tecnologia assistiva no ambiente escolar. Os resultados indicaram que predominam relatos 

de experiência, seguidos de pesquisas conduzidas por estudos de casos, pesquisas qualitativas 

e grupos de formação e atualização profissional, que demonstram o uso da tecnologia assistiva 

como recurso de terapeutas ocupacionais com crianças com necessidades educacionais 

especiais no ambiente escolar: 

O Terapeuta Ocupacional tem sido um dos profissionais com formação e 

conhecimento para empregar a tecnologia assistiva como recurso no processo de 

inclusão escolar do aluno com deficiência ... Porém, o Terapeuta Ocupacional deve se 

preocupar com a ideia de que os recursos de tecnologia assistiva devem se reduzir às 

dificuldades individuais. É preciso ir além e fazer com que a utilização dos recursos 

em TA sejam acessíveis aos alunos com necessidades educacionais especiais, às 

famílias e à toda comunidade escolar (SOUZA; JURDI; SILVA, 2015. p. 630).” 
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Segundo Cardoso e Matsukura (2012), para os terapeutas ocupacionais, os principais 

obstáculos e desafios apontados para suas atuações na inclusão escolar, dizem respeito a falta 

de preparo (capacitação) dos professores para receberem alunos com necessidades educacionais 

especiais. Nesse sentido, indicam como possíveis ações do terapeuta ocupacional no processo 

de inclusão escolar: orientação, apoio e trabalho em conjunto com os professores e/ou 

formação/capacitação do mesmo. 

Para Munguba (2007) a formação de professores é o percurso inicial de uma mudança 

no contexto educacional visando a inclusão e; o terapeuta ocupacional, por se dedicar ao estudo 

da aprendizagem e autonomia, encontra-se munido de arcabouço teórico e prático, das práxis, 

para contribuir para a desmistificação da abordagem ao indivíduo com NEE. 

Nesse âmbito, Toyoda et al (2007) apresentam um trabalho em que a atuação de 

estudantes de Terapia Ocupacional e outras áreas de conhecimento junto à escola, ocorreu a 

partir da proposta da Consultoria Colaborativa como parte importante do suporte oferecido aos 

professores, no contexto da inclusão escolar. 

A consultoria colaborativa pode ser definida como um processo no qual um consultor 

treinado trabalha em uma relação igualitária, não hierárquica, com outros 

profissionais, pais e/ ou responsáveis auxiliando no processo de tomada de decisões e 

na implementação de ações dentro do interesse educacional do aluno (TREVISAN; 

DELLA BARBA, 2012). 

 

As estudantes de Terapia Ocupacional faziam observações participantes em sala de aula, 

seguidas por supervisões na universidade com discussões dos casos onde eram incentivadas a 

proporem possíveis soluções problemas aos professores. Essas sugestões eram discutidas, 

implementadas e avaliadas em conjunto com os professores (TOYODA et al, 2007). 

Para os professores foram sugeridas atividades adequadas respeitando as faixas etárias, 

introdução de recursos pedagógicos com funções especificas para estimular o desenvolvimento 

global dos alunos, além de auxílio na confecção de atividades com materiais alternativos 

(TOYODA et al, 2007). 

Trevisan e Della Barba (2012) apontam também a atuação da Terapia Ocupacional em 

um projeto de extensão universitária, a partir do referencial da consultoria colaborativa, baseada 

no suporte junto a professores e equipe escolar em escolas regulares municipais.  

O trabalho mostra que, ao receber suporte técnico para lidar com as particularidades de 

cada deficiência no seu contexto, a equipe escolar melhora sensações de frustrações e 

impotências diante das dificuldades, pois quando a informação é compartilhada, o professor 

não se sente sozinho neste processo em que orientações junto à família e equipe escolar, 

recursos de tecnologia assistiva, aplicações de estratégias para a flexibilização do currículo e 



26 

 

 

discussão de objetivos em comum, são possíveis ações para auxiliar na construção de soluções 

de problemas no contexto escolar (TREVISAN; DELLA BARBA, 2012).  

A autora conclui que a abordagem na consultoria colaborativa permite um novo olhar 

para a atuação da Terapia Ocupacional na área da inclusão escolar, na medida em que se 

trabalha em parceria com todos os envolvidos (TREVISAN; DELLA BARBA, 2012).  

Lourenço e Cid (2010) realizaram um estudo, a partir de publicações nacionais em 

periódicos de Terapia Ocupacional sobre as possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional 

junto à educação infantil.  As autoras encontraram seis estudos em que a atuação do terapeuta 

ocupacional esteve voltada à promoção do desenvolvimento infantil dentro do contexto 

educacional tanto pela ação direta com a criança quanto por meio de capacitação dos educadores. 

Entre esses estudos, Jurdi, Brunello e Honda (2004) trazem a atuação da Terapia 

Ocupacional no ensino infantil com ações voltadas para as questões do cotidiano escolar em 

que a atividade lúdica se torna um recurso de intervenção a fim de construir um novo olhar 

sobre os processos de inserção dos alunos: 

O brincar constitui-se, assim, como importante ferramenta para o aprender a conviver 

e viver criativamente buscando caminhos para sua autonomia, independência e 

respostas para seus questionamentos sobre os fatos do mundo. As experiências lúdicas 

que acontecem na relação com outros indivíduos podem significar momentos de 

diálogo, construção de regras, onde compartilham desejos, decisões, sonhos, ideias. 

Podemos afirmar, assim, que o potencial lúdico nos grupos leva as crianças a um 

movimento de abertura e socialização, contribuindo para a autonomia, cooperação, 

trocas, escuta e respeito mútuo (JURDI, BRUNELLO & HONDA, 2004, p.28). 

 

 

Martinez e Neófiti (2007) realizaram uma pesquisa que visou identificar e descrever as 

intervenções utilizadas por terapeutas ocupacionais/docentes no processo de capacitação de 

educadores de creche. Os resultados indicaram que as propostas estavam voltadas à melhoria 

nos espaços da creche, à capacitação de educadores com relação à estimulação adequada das 

crianças, principalmente no que se refere à interação cuidador-criança no brincar e à orientação 

com relação às atividades de vida diária.  

Sendo assim, os estudos apontaram que o terapeuta ocupacional no ensino infantil, tem 

como alvo das intervenções, a promoção do desenvolvimento infantil dentro do sistema 

educacional, seja pela atuação direta com a criança, ou por meio de capacitação dos educadores, 

reforçando o quanto o ambiente da educação infantil pode ser alvo de intervenções de prevenção 

e de promoção da saúde e educação, sendo o TO um importante ator nesse processo. 

Dessa forma, a atuação do terapeuta ocupacional no ensino regular, tem sido 

apresentada em diversas produções teóricas - estudos e experiências - que procuram refletir 

sobre as ações e práticas que esses profissionais vêm realizando no campo da Educação.  



27 

 

 

A partir das leituras realizadas e construção do texto pretendeu-se demonstrar as 

possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional no Brasil, com enfoque na população 

infantil e nas crianças com deficiência a partir de diferentes propostas e perspectivas. 

 

2.5 Atuação do terapeuta ocupacional em Araras 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Araras (SMEd) possui o setor de Educação 

Especial responsável por organizar as propostas de serviços de apoio que atendem os alunos 

com necessidades educacionais especiais.  

Entre esses serviços de apoio está a equipe técnica multidisciplinar composta por 

profissionais de psicopedagogia, psicologia, serviço social, fonoaudiologia e terapia 

ocupacional. Entretanto, apesar de ser denominada equipe, cada categoria profissional compõe 

seu setor específico que não atua numa proposta conjunta. 

Em 2015, ao ingressar neste serviço, todos os setores estavam subordinados à diretora 

de coordenadoria da Educação Especial, com exceção do setor de Serviço Social, e todos os 

profissionais ficavam alocados no prédio da SMEd.  

Ainda sobre o comando da gestão do ano de 2015, por questões de relações de trabalho, 

o Setor de Psicologia e Serviço Social foram diluídos entre as unidades escolares da rede. Em 

2016, a gestão seguinte, todos os outros setores também foram distribuídos pelas escolas 

municipais sendo que os setores de fonoaudiologia e terapia ocupacional foram para o mesmo 

local, o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) Ettore Zuntini. Essa 

mudança espacial/geográfica da equipe multidisciplinar dificultou a comunicação e o trabalho 

em equipe. 

O Serviço de Terapia Ocupacional existente há 6 anos, atualmente é composto por três 

profissionais, com atuação em três contextos: 1º- atendimentos clínicos, 2º- apoio nas unidades 

escolares e 3º atendimento grupal. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2016), o Centro de Atendimento 

Educacional Especializado (CAEE) Ettore Zuntini surgiu da fusão de duas escolas especiais 

mantidas pela Prefeitura Municipal de Araras, a EMEE Professora Luiza Helena Remédio” que 

atendia alunos com deficiência múltiplas e a EMEE “Maria Aparecida Muniz Michilei/José 

Benedito Carneiro” que atendia alunos com deficiência auditiva, visual e autistas.  

Anteriormente à efetivação do processo de inclusão no município, as crianças com 

deficiência e suas famílias eram atendidas no CAEE, por profissionais da área da saúde - 
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psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais - e profissionais da educação - professores 

de educação especial e educadores físicos. 

A partir desse momento, o profissional de Terapia Ocupacional iniciou a trajetória na 

educação do município, numa perspectiva da educação especial, com atendimentos clínicos dos 

alunos da instituição.  

Em 2014, o CAEE foi fechado por questões políticas-administrativa e muitos de seus 

alunos foram inseridos na rede regular de ensino. Desse público, alunos com deficiências 

consideradas graves foram encaminhadas para outras instituições da cidade. Nesse cenário, a 

atuação da equipe técnica multidisciplinar, inclusive o terapeuta ocupacional se expandiu para 

o ensino regular. 

Em 2015, o CAEE foi reformado e reinaugurado para atender jovens e adultos com 

deficiência que já haviam concluído o ensino fundamental e não deram prosseguimento à sua 

formação, ou aqueles que nunca estiveram inseridos no ensino regular. 

No contexto da escola regular, o serviço organizou-se para estar na escola por dois 

caminhos: 1º- via encaminhamento interno entre os próprios técnicos da equipe multidisciplinar 

e 2º- solicitação da escola. Em ambas situações, foram elaboradas fichas que padronizassem o 

requerimento do serviço. 

Para solicitação feita pela unidade escolar, foi disponibilizado uma “Ficha de 

Encaminhamento de Terapia Ocupacional”, preenchida pelo professor junto de seu coordenador 

pedagógico, na qual deve-se apresentar a queixa/demanda.  

A “Ficha de Encaminhamento de Terapia Ocupacional” foi repensada e disponibilizada 

apenas no início do ano letivo de 2016 e as orientações sobre seu preenchimento e 

encaminhamento foram realizadas em formações para diretores e coordenadores pedagógicos. 

Deve ser preenchida na escola, colocada em envelope lacrado, a fim de garantir o sigilo de suas 

informações, e enviadas por meio de Comunicação Interna (CI) para a Secretaria Municipal de 

Educação, no Setor de Educação Especial com o nome do profissional de referência da escola. 

Em anos anteriores, a solicitação do profissional à unidade escolar ocorria, geralmente, 

por meio de relatório sobre o aluno elaborado pela escola. Porém, diante da dificuldade das 

escolas de se adequarem ao novo procedimento, em meados do ano letivo de 2016, o Serviço 

de Terapia Ocupacional determinou que seriam atendidas apenas as solicitações realizadas 

mediante o preenchimento da Ficha de Encaminhamento disponibilizada pelo próprio serviço, 

sendo assim, o envio do relatório não mais resultaria em visitas às unidades escolares. 

Com a ficha de encaminhamento em mãos, o profissional vai à escola verificar a queixa 

que, frequentemente está relacionada às crianças com deficiência e suas necessidades escolares 
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ou, crianças que apresentam atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, desempenho escolar 

atípico e dificuldades motoras. Após observação dos educandos no contexto escolar, são 

realizadas orientações à equipe gestora e ao professor sobre as necessidades apresentadas pela 

criança e os meios para efetivar o trabalho com a mesma, ou seja, realização da adaptação de 

materiais e do ambiente, posicionamento do aluno dentro de sala de aula, posicionamento do 

aluno na cadeira, entre outras estratégias que melhorem o desempenho do aluno dentro do 

contexto. 

 Nas situações em que se observa que o aluno apresenta desempenho atípico, atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor, atrasos no desempenho escolar, são realizadas reuniões 

com os responsáveis para obter conhecimento sobre gestação, desenvolvimento (marcos do 

desenvolvimento), rotina do aluno e sobre seu desempenho em outros contextos. Se necessário, 

pode haver a solicitação de parceria com outro membro da equipe técnica. 

A parceria entre dois profissionais é obrigatória quando avaliada a necessidade de 

encaminhamento para alguma especialidade médica ou serviço médico, principalmente 

relacionados aos encaminhamentos para neuropediatra. Esse protocolo, foi uma decisão tomada 

pela SMEd em 2016 com intuito de diminuir os encaminhamentos médicos realizados via 

escola.  O município de Araras não possuí o neuropediatra no quadro de profissionais do serviço 

público de saúde e, dessa forma, os alunos são encaminhados para atendimento no Ambulatório 

Médico de Especialidades (AME) dos municípios vizinhos Rio Claro e Limeira. 

Diante da grande demanda desses serviços, o alunado de Araras passa a compor a lista 

de espera, em que a prioridade ao atendimento é dada às crianças de seus municípios e o tempo 

de espera para o atendimento das crianças do município de Araras é extenso. Sendo assim, se 

faz necessário que a equipe técnica considere os critérios para encaminhamento das crianças 

que realmente necessitam da avaliação de um neuropediatra, já que as famílias ficam no 

aguardo desse atendimento. 

Outras atuações profissionais também podem ser requisitadas, como a realização de 

palestras nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivos (HTPCs) e reuniões com pais. Além 

de formações com os profissionais da rede como professores, monitores e estagiários de 

pedagogia em eventos e formações, solicitados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Em 2015, o CAEE Ettore Zuntini foi reaberto e apesar da nomenclatura, retorna suas 

atividades como uma Escola Especial e, segundo seu Projeto Político Pedagógico (2016), o 

objetivo da escola é prestar atendimento especializado para jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais: deficiência múltipla, intelectual, visual, auditiva e física, transtorno global 

do desenvolvimento, autismo, nos diferentes níveis, etapas e modalidades. Este atendimento 
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especializado é realizado por pedagogas com formação em educação especial a partir da 

realização de oficinas. 

Novamente com um espaço para realizar os atendimentos clínicos (o CAEE), estes 

foram retomados e atualmente acontecem apenas uma vez por semana com duração de meia 

hora cada, sendo que os alunos atendidos, devem pertencer a rede municipal de ensino e 

apresentar laudo médico com o diagnóstico de algum tipo de deficiência ou transtorno global 

do desenvolvimento, com idade igual ou superior a quatro anos pois, crianças menores são 

encaminhadas a serviços de Intervenção Precoce, oferecidos por instituições da cidade. 

Para o atendimento clínico, os responsáveis pelas crianças assinam um “Termo de 

Adesão” em que se responsabilizam por manter assiduidade nas terapias, e três faltas 

consecutivas e cinco faltas alternadas injustificadas levam ao desligamento do Serviço. Esta 

condição, resultou na diminuição do número de atendimentos por profissionais, visto que, a 

gestão do ano de 2016 e 2017 autorizaram a restrição de novos pacientes, com a pretensão de 

que o Serviço no futuro, tenha atuação somente na escola regular. Esse aspecto representa um 

importante ganho para a atuação do terapeuta ocupacional na perspectiva da educação, porém 

se faz importante salientar que o município precisa investir também em serviços de saúde que 

atendam essa necessidade que tem demandado dos profissionais da educação. 

Uma vez por semana ocorrem os atendimentos grupais no CAEE. A realização do grupo 

e seus componentes foram apontadas pela equipe gestora e professores da escola e também, 

quando solicitadas, realizamos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivos (HTPCs), 

orientação aos monitores e reuniões de pais.  

Sendo assim ressalta-se a dificuldade de um trabalho interdisciplinar entre a equipe 

técnica, pela dificuldade de articulação entre seus membros, tanto por questões geográficas e 

espaciais quanto pela característica de alguns profissionais de apresentarem dificuldades na 

prática articulada em conjunto. 

Ressalta-se também que não é um movimento exclusivo da Terapia Ocupacional a 

realização de uma prática centrada no aluno, é um movimento de toda a equipe técnica. Isso 

aponta para a necessidade de uma reflexão sobre o processo de inclusão do município em todas 

as esferas profissionais - desde gestores até funcionários da escola. 

E acredito que a reflexão sobre essa prática, iniciada nesse trabalho, a partir das ações 

da Terapia Ocupacional poderá trazer bons frutos ao sistema de ensino do município de Araras. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar e descrever as concepções de coordenadoras pedagógicas sobre a atuação da 

Terapia Ocupacional na Educação Regular no município de Araras/SP. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar e discutir o panorama geral dos encaminhamentos e das demandas 

das escolas para o Serviço de Terapia Ocupacional no período de 2016 e primeiro semestre de 

2017; 

• Identificar as concepções de coordenadoras pedagógicas sobre a atuação da 

terapia ocupacional na área da educação; 

• Discutir sobre a atuação da Terapia Ocupacional no ensino regular no município 

de Araras; 

• Propor novas possibilidades de intervenção do terapeuta ocupacional na 

educação regular do município. 
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4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, de cunho exploratório e descritivo. De 

acordo com Minayo (2014): “O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 

relações, percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (p.57). 

Entende-se que esta metodologia está em consonância com as pretensões do estudo, por 

se tratar de um estudo que procura dimensionar o significado da subjetividade do indivíduo ao 

tentar compreender sua história, sob sua própria ótica, a partir das experiências contextualizadas 

na realidade e processo coletivo em que se está inserido.    

O seu desenvolvimento foi possível a partir de prévia autorização da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Araras, sob o protocolo nº 5342/2017 e posterior 

aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP pelo parecer número 

04545.003.05/2017 e CAAE 67637817.0.0000.5505. 

 

4.1 Contexto e Local da pesquisa 

 

O estudo foi realizado no município de Araras, no Serviço de Terapia Ocupacional e em 

unidades escolares que compõe a rede municipal de ensino. 

Com intuito de posteriormente facilitar a análise dos dados, realizou-se a categorização 

das escolas a partir do nível educacional: Ensino Infantil que abrange as séries de berçários, 

maternal I/II e infantil I/II, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 

9º ano). 

A rede municipal de ensino contemplava no período de realização do estudo, 42 

unidades escolares, dentre elas: 27 unidades de Ensino Infantil que abrange as séries de 

berçários, maternal I e II, infantil I e II, 9 unidades de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), 1 

unidade de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), 4 unidades escolares de Ensino Fundamental 

I e II e, 1 unidade escolar com Ensino Infantil e Fundamental I e II, conforme  abaixo na Tabela 

1: 

 Tabela 1: Número de unidades escolares a partir dos níveis de ensino 

Níveis de Ensino Número de Unidades Escolares 

E. Infantil 27 

E. Fundamental I 9 



33 

 

 

E. Fundamental II 1 

E. Fundamental I e II 4 

E. Infantil e Fund. I e II. 1 

Total 42 

Fonte: A própria autora 

 

O município possui também um Centro de Atendimento Educacional Especializado - 

CAEE Ettore Zuntini que apesar da nomenclatura, é uma escola de Educação Especial destinada 

a jovens e adultos com deficiência, como já explicado anteriormente. 

Com o propósito de facilitar a coleta e a análise dos dados, na Figura 1 abaixo, as escolas 

foram classificadas também a partir das regiões territoriais que ocupam no município: Centro, 

Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Rural. 

 

Figura 1: Distribuição das unidades escolares pelas regiões do município 

 

Fonte: A própria autora 

 

Pode-se observar na Figura 1 que ocorre diferença na distribuição do número de 

unidades escolares pelas regiões do município sendo as Zonas Leste e Sul, as regiões que 

apresentam um número maior de unidades escolares enquanto que as outras regiões, Zonas 

Oeste, Central e Rural, apresentam um número consideravelmente menor de unidades escolares.  

Este cenário acima descrito, possivelmente ocorre devido ao crescimento populacional 

da cidade para as periferias, motivado pelas indústrias da cidade e 3 usinas produtoras de 
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etanol a partir da cana de açúcar, que pode explicar também o fato de a escola rural atender 

todas as etapas de ensino, conforme ilustra a Figura 2, abaixo: 

 

Figura 2: Distribuição das unidades escolares a partir do nível educacional pelas 

regiões do munícipio 

 

Fonte: A própria autora 

 

 Conforme a Figura 2, a localização de unidades escolares de ensino infantil se concentra 

principalmente nas regiões das Zonas Sul, Leste e Norte. A região central, possui apenas uma 

escola, que se justifica possivelmente devido sua menor povoação e também por ser uma região 

em que existem unidades escolares estaduais, que são as principais responsáveis por oferecer 

ensino fundamental I e II. 

  

4.2 Participantes 

 

O conjunto de participantes desta pesquisa é composto por profissionais coordenadores 

pedagógicos (também denominados professor-coordenador ou coordenador pedagógico 

educacional) da rede municipal de ensino do município de Araras/SP.  

A escolha pelo coordenador pedagógico ocorreu devido a articulação que esse 

profissional tem com a equipe técnica do município e principalmente com os professores, como 

aponta Oliveira e Guimarães (2013):  

O coordenador pedagógico como um agente articulador, formador e transformador 

das instituições escolares é capaz de contribuir grandemente para o sucesso das 

entidades de ensino (...) O coordenador pedagógico, em suma, tem a responsabilidade 

de coordenar todas as atividades escolares, incluindo os educandos e o corpo docente. 

Destacamos que sua principal atribuição consiste na formação em serviço dos 

professores (OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013, p. 95). 
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Outro aspecto que  também contribuiu para a escolha pelo coordenador pedagógico foi 

que recentemente (2015), a prefeitura do município passou por um processo de efetivação 

desses profissionais para o cargo, via concurso público e segundo a Lei Complementar 65 de 

2015 - Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério do município de Araras, o profissional que 

assumisse o cargo via concurso público permaneceria na sede escolhida por um período de 3 

anos, e somente após o cumprimento desse prazo, poderia continuar atuando nessa unidade 

escolar ou ser designado a atuar em outra exercendo a mesma função. Ou seja, segundo esta lei 

o coordenador pedagógico acompanhará os alunos de sua unidade escolar por um período de 3 

anos letivos consecutivos. Acredita-se que esse fato foi importante para a coleta de dados.  

E por fim, porque o coordenador pedagógico faz a mediação entre o TO e o professor.  

Desse modo, os critérios de inclusão que elegeram os coordenadores pedagógicos para 

o estudo foram, estar efetivo no cargo de coordenador pedagógico por um período igual ou 

superior a um ano e sua unidade escolar ter enviado no mínimo uma Ficha de Encaminhamento 

para o Setor de Terapia Ocupacional. 

 Os coordenadores pedagógicos também foram convidados tendo em vista a localização 

da escola na região do município, pretendeu-se abranger pelo menos duas escolas de todas as 

regiões da cidade (Centro, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul e Zona Rural) e o 

nível educacional da unidade escolar, pretendeu-se que participassem do estudo coordenadores 

de unidades escolares do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Fundamental II. 

O convite e a explicação sobre a pesquisa foram realizados via telefone com ligação 

para as Unidades Escolares das profissionais. Todas as participantes da pesquisa foram 

informadas a respeito dos procedimentos envolvidos no estudo, e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Mediante os critérios de inclusão e o aceite ao convite, participaram ao todo do estudo, 

10 coordenadoras pedagógicas2. 

  

  4.3 Coleta de dados   

 

Uma coleta de dados pode se constituir de técnicas tanto para a produção primária de 

dados, isto é, quando o pesquisador produz o dado na interação direta com os participantes por 

meio de entrevistas, observações e aplicação de questionários; quanto para a busca de dados 

secundários como o uso de documentos, banco de dados, etc. (MINAYO, 2009). 

                                                            
2 O termo está no feminino, pois  participaram da pesquisa apenas profissionais mulheres. 
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Este estudo utilizou-se da produção primária a partir de entrevista com coordenadoras 

pedagógicas e dados secundários, a partir do levantamento e análise das Fichas de 

Encaminhamento do Serviço de Terapia Ocupacional. O processo de recrutamento das 

participantes da pesquisa e as entrevistas ocorreram após esse levantamento das fichas de 

encaminhamento. 

 

4.3.1 Fichas de encaminhamento 

 

Considerou-se que os dados contidos nesse documento podem contribuir para 

compreender possíveis concepções que se tem sobre a atuação do terapeuta ocupacional no 

contexto escolar. 

Para identificar quais os motivos que levam à solicitação de intervenções das terapeutas 

ocupacionais3 junto aos alunos das escolas de ensino municipal, o setor de Terapia Ocupacional 

disponibilizou uma ficha de encaminhamento, na qual a escola descreve a demanda para este 

profissional. Este documento, como explicado anteriormente, é encaminhado via Comunicação 

Interna (CI) e é requisito para a solicitação da presença deste profissional na unidade escolar. 

Esta etapa consistiu em um levantamento de todas as Fichas de Encaminhamentos de 

Terapia Ocupacional (Anexo 1) enviadas ao Serviço de Terapia Ocupacional, no ano letivo de 

2016 e no primeiro semestre do ano de 2017.  

Compuseram a amostra apenas as Fichas de Encaminhamento de Terapia Ocupacional 

que estivessem preenchidas as seguintes questões: 

- Descreva a queixa sobre a criança. 

- Em que você acredita que uma avaliação pela Terapia Ocupacional pode beneficiar 

seu aluno? 

 

4.3.2 Entrevistas 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 coordenadoras pedagógicas que 

atenderam aos critérios para participação do estudo e que aceitaram trazer suas contribuições 

para o mesmo. 

Na abordagem qualitativa, a entrevista pode fornecer informações construídas no 

diálogo com o indivíduo entrevistado e trata da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade 

                                                            
3 O termo está no feminino, pois atualmente o setor conta com três profissionais mulheres. 
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que vivencia (MINAYO, 2009). Ainda segundo a autora, esta técnica permite não apenas 

apreensão fidedigna das práticas dos sujeitos, mas as narrativas de suas práticas, segundo a 

visão deste narrador, ou seja, constituem uma representação da realidade com ideias, crenças, 

maneiras de pensar, sentir e de atuar.  

Nessa pesquisa, pretendeu-se identificar em que situações as coordenadoras 

pedagógicas consideram necessária a atuação do terapeuta ocupacional e consequentemente 

entender suas concepções sobre a prática deste profissional. 

Optou-se pela entrevista semiestruturada pois esse método consiste na combinação de 

perguntas abertas e fechadas em que o entrevistado tem a possibilidade de construir sua fala 

sem prender à questão enunciada. Segundo Boni e Quaresma (2010), esse instrumento de coleta 

de dados possibilita o desenvolvimento do tema proposto e é muito utilizado quando se deseja 

delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, 

intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. 

Dessa forma, previamente a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro de 

entrevista que compreendia uma lista de temas para a investigação do objeto. No caso da 

entrevista semiestruturada, esse roteiro deve ser construído de forma que permita a flexibilidade 

nas conversas para possivelmente trazer novos temas e questões do interlocutor e desdobrar em 

tópicos os indicadores considerados essenciais para a contemplação e abrangência das 

informações esperadas (MINAYO, 2014). 

O roteiro de entrevista (Anexo 3) foi elaborado a partir do conhecimento da prática que 

tem ocorrido no cotidiano de trabalho, da análise documental e da literatura sobre a atuação da 

Terapia Ocupacional na educação regular. 

Antes de realizar a coleta de dados, foi realizado um estudo piloto com dois profissionais 

coordenadores pedagógicos, com o objetivo de ajudar a pesquisadora a verificar a abrangência 

das questões norteadoras da entrevista e para adequação e treino da pesquisadora com os 

procedimentos de coleta e organização dos dados.  

Os resultados do estudo piloto não fizeram parte da análise dos dados, e os participantes 

foram esclarecidos dos objetivos do mesmo. 

As entrevistas foram agendadas por meio de contatos telefônicos e posteriormente 

realizadas na própria escola das participantes, de acordo com a disponibilidade de horário de 

cada uma. Todas as entrevistas foram gravadas em formato digital para posterior transcrição. 

 

4.4 Análise de dados 
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Para a análise dos dados recolhidos, tanto por meio das Fichas de Encaminhamento 

quanto das Entrevistas, optou-se pela modalidade da Análise de Conteúdo com embasamento 

de Bardin (1977), que a define como: 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

1977, p.42). 

 

Segundo Minayo (2014), a análise de conteúdo como uma técnica de sondagem dos 

dados possui a mesma lógica das metodologias quantitativas, visto que busca a interpretação 

cifrada do material de caráter qualitativo. 

 

4.4.1 Análise das fichas de encaminhamento de Terapia Ocupacional 

 

Para a análise das Fichas de Encaminhamento foi realizada leitura de todas recebidas 

pelo Serviço de Terapia Ocupacional no ano letivo de 2016 e primeiro semestre de 2017. Após 

a leitura, os dados foram transcritos para um documento no word denominado “Material de 

Apoio”, no qual foram organizados pelas seguintes informações: data da triagem, escola, 

coordenador, data nascimento do aluno, gênero, série do aluno, queixa escolar (questão de 

múltipla escolha), se o aluno realiza algum acompanhamento multiprofissional e possui alguma 

deficiência. A organização dessas informações teve como intuito identificar o panorama geral 

dos sujeitos e das queixas.  

Em seguida, foram organizadas em um quadro analítico a partir de Eixos Temáticos 

identificados, as questões dissertativas: “Descreva a queixa sobre a criança” e “Em que você 

acredita que a avaliação de TO pode beneficiar seu aluno?” para posterior análise de conteúdo. 

A partir deste material foram desconsideradas 2 fichas de encaminhamento do ano letivo 

de 2016 e 4 no primeiro semestre de 2017 pois não estavam com as duas questões dissertativas 

preenchidas, sendo eleitas para o estudo 70 fichas de encaminhamento que seguiram os critérios 

estabelecidos para validação dos dados. 

Esse levantamento também permitiu identificar as possíveis participantes na pesquisa, 

na etapa de entrevista, já que por meio dele foi identificado as coordenadoras pedagógicas que 

realizaram os encaminhamentos.  

Foi também a partir desse levantamento que se identificou as coordenadoras 

pedagógicas que realizaram encaminhamento, sendo possíveis participantes na pesquisa por 

meio das entrevistas.  
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4.4.2 Análise das entrevistas 

Todas as entrevistas foram transcritas na integra para análise. Entre as várias 

modalidades da técnica de análise de conteúdo optou-se pela análise temática que “consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”. (MINAYO, 2009, p. 316). 

Segundo a autora, operacionalmente, para a análise de conteúdo pressupõe-se 3 etapas: 

1º. Pré-análise: realizar uma leitura compreensiva do conjunto do material, de forma 

exaustiva, visando a impregnação dos depoimentos, visão de conjunto, apreensão das 

particularidades. Após a leitura, serão identificados temas que poderiam expressar os 

depoimentos dos entrevistados. 

2º. Exploração do material: trata-se da análise propriamente dita, recorta-se trechos de 

depoimentos identificando, através de inferências, os núcleos de sentido. 

3º. Tratamento dos resultados/Inferência/Interpretação: elabora-se uma síntese 

interpretativa através da redação que possa dialogar com os temas com os objetivos, questões e 

pressupostos da pesquisa. 

No decorrer do processo de realização das entrevistas e suas transcrições foram feitas, 

repetidas leituras que permitiram identificar prevalência de alguns temas norteadores da 

pesquisa, originando os eixos temáticos, a categorização que consiste no processo de reduzir o 

texto à palavras e expressões que tenham significados ao pesquisador. 

Para realizar o trabalho de análise de conteúdo das entrevistas foi elaborado um quadro 

analítico, no qual foram organizados os Eixos Temáticos identificados, relacionando com 

trechos das entrevistas. A ideia do quadro foi visualizar melhor o conteúdo do material coletado 

e o referencial teórico que dialogava com a categorização.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados e discutidos a partir das fichas de encaminhamento, 

dos depoimentos das coordenadoras pedagógicas obtidos nas entrevistas e da literatura 

específica sobre a temática da pesquisa. 

 A coleta de dados e a transcrição das entrevistas possibilitaram a caracterização do 

perfil dos participantes, considerando idade, formação acadêmica, tempo na função e unidade 

de ensino. 

 Por questões éticas, a identidade das participantes foi preservada e as coordenadoras 

pedagógicas foram identificadas nos apontamentos do estudo com a letra “C” de coordenadoras 

seguidas de um numeral do 1 ao 10, ou seja, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. No 

Quadro 1 abaixo, estão apresentados os dados gerais das participantes: 

Quadro 1: Caracterização das coordenadoras pedagógicas participantes 

Participantes Idade Graduação Especialização 

Tempo 

na 

Função 

Unidade 

C 1 28 anos Pedagogia Psicopedagogia 
12 

meses 
Infantil 

C 2 49 anos Pedagogia Gestão Escolar 
18 

meses 
Infantil 

C 3 32 anos 
Educação 

Física/Pedagogia 

Psicopedagogia/ 

Gestão Escolar 

18 

meses 
Infantil 

C 4 28 anos 
Pedagogia/ 

Artes Visuais 
Educação Infantil 

12 

meses 
Infantil 

C 5 34 anos Pedagogia 

Ética, valores e 

cidadania/ 

Psicopedagogia 

20 

meses 
Infantil 

C 6 54anos Pedagogia Educação Infantil 
12 

meses 
Infantil 

C 7 31 anos Pedagogia 

Psicopedagogia 

com foco em sala 

de aula 

15 

meses 
Infantil 

C 8 32 anos Pedagogia Gestão Escolar 
18 

meses 
Infantil 

C 9 31 anos Pedagogia 

Educação 

Especial/ 

Metodologia e 

técnicas do Ensino 

Superior do EAD 

18 meses Infantil 

C10 38 anos Pedagogia Psicopedagogia 
13 

meses 

Fundamental 

I e II 
Fonte: A própria autora 
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Todas as participantes foram mulheres na faixa etária de 28 a 54 anos de idade, com 

formação em pedagogia, especialização em áreas afins da educação – uma exigência do cargo, 

conforme o edital do concurso público. 

Quanto ao tempo de atuação na função, os intervalos apresentados estavam entre 12 

meses e 18 meses. Nota-se que o tempo de atuação na função são recentes, porém todas 

relataram ter experiência de atuação na sala de aula enquanto professoras. O exercício da 

docência de no mínimo 4 anos é considerada como requisito para a função de coordenação 

pedagógica.  

Do total das coordenadoras pedagógicas, 9 estavam na gestão de unidades escolares de 

educação infantil sendo apenas uma gestora de uma unidade escolar de ensino fundamental I e 

II. 

 

5.1 Fichas de encaminhamento 

O levantamento das fichas de encaminhamento nos períodos considerados pelo estudo 

resultou em n=76. Foram desconsideradas apenas 6 fichas que não atenderam a algum dos 

critérios de inclusão, sendo 4 de 2017 e 2 de 2016. Sendo assim, foram consideradas 70 fichas 

de encaminhamento eleitas para o estudo, conforme ilustra a Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2: Fichas de encaminhamento de Terapia Ocupacional 

Períodos 2016 2017 

Primeiro 

semestre 
17 35 

Segundo  

Semestre 
18 _ 

Total 35 35 

   Fonte: A própria autora 

Verifica-se na Tabela 2 que o número de encaminhamentos do primeiro semestre de 

2017 e de todo ano letivo de 2016 foram os mesmos. 

Esse resultado é decorrência deste documento ter sido oficializado pelo Serviço de 

Terapia Ocupacional no ano letivo de 2016. Sendo assim, houve um processo de adaptação das 

escolas para aderirem ao novo protocolo. Em 2017, o protocolo já estava estabelecido e no 

início do primeiro bimestre escolar, entre as formações realizadas pela equipe técnica, houve 

uma com os gestores das unidades escolares sobre os encaminhamentos de cada Serviço, dentre 

eles, o de Terapia Ocupacional.  

Abaixo na Figura 3, está sendo representado o número de encaminhamentos, a partir 

dos níveis educacionais, realizados pelas unidades escolares. 
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Figura 3: Número de encaminhamento pelas unidades escolares a partir do nível 

educacional 

 

Fonte: A própria autora 

 

Em ambos os anos, o maior número de encaminhamentos originou-se de escolas de 

educação infantil. Isso se justifica pelo maior número de escolas neste nível educacional no 

município. 

Ainda sobre o ensino infantil, o número de encaminhamentos do primeiro semestre de 

2017 n=28, foi superior aos encaminhamentos de todo ano letivo de 2016 n=20. 

Sobre o ensino fundamental I, em 2016 e 2017 houve proporção no número de 

encaminhamentos sendo 4 e 5, respectivamente. Da mesma forma, os encaminhamentos 

realizados pelas escolas de ensino fundamental II, em 2016 e 2017 foram feitos apenas 1 e 2 

dois encaminhamentos, respectivamente. 

Os dados mostram um expressivo número de encaminhamentos originados das escolas 

de educação infantil, o que pode ter sido resultado da proporcionalidade do número de escolas 

municipais. Vale mencionar que boa parte as produções científicas de terapia ocupacional na 

área da Educação apresentaram a atuação deste profissional voltada para as escolas que atendem 

o público infantil. Pereira (2018) identificou em seu estudo, produções nacionais e 

internacionais referentes a atuação do terapeuta ocupacional na escola concentrados na 

população infantil.  

Uma revisão de literatura realizada por Lourenço e Cid (2010) identificaram como 

possibilidades de intervenção da terapia ocupacional junto a escola infantil as ações 

direcionadas à prevenção e promoção do desenvolvimento infantil tanto pela atuação direta com 

a criança quanto por meio de capacitação dos educadores. 
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Jurdi, Brunello e Honda (2004) trazem a atuação da Terapia Ocupacional na educação 

infantil voltada para as dificuldades do cotidiano escolar que comprometiam a realização das 

tarefas de aprendizado, com ações em duas vertentes: a realização de atividades lúdicas com os 

alunos e discussão com professores e coordenadores para a realização de um trabalho em 

conjunto sobre os apontamentos desses profissionais sobre suas dificuldades.  

 

5.1.1. Caracterizando as fichas de encaminhamentos 

 

A primeira parte da ficha de encaminhamento a ser preenchida traz informações gerais 

como a identificação do aluno: nome, data de nascimento, idade, série, período escolar, unidade 

escolar em que estuda e o tempo de pertencimento na escola e por fim, a identificação da equipe 

escolar envolvida: professor e coordenador pedagógico.   

A respeito do sexo do alunado encaminhado ao setor, tanto em 2016 quanto em 2017, o 

maior número de encaminhamentos esteve relacionado ao sexo masculino conforme ilustrado 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Sexo identificados nas fichas de encaminhamento 

 2016 2017 

Feminino 14 10 

Masculino 21 25 

Fonte: A própria autora 

 

Com relação às séries, as solicitações tiveram maior frequência na educação infantil, 

especialmente nas séries correspondentes ao Jardim II e Maternal II, como demonstrado na 

Figura abaixo. 

 

Figura 4: Encaminhamentos por séries escolares 
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Fonte: A própria autora 

 

Sobre as faixas etárias, em 2016, o intervalo das faixas etárias esteve entre 1 ano e 10 

meses e 12 anos de idade, sendo as idades com maior frequência: 4, 6, 10 e 11 anos. E em 2017 

o intervalo ocorreu entre 2 e 13 anos de idade sendo, 2, 3, 4 e 5 anos as idades com maior 

frequência. 

As faixas etárias que apareceram com menor frequência foram 1 ano e 10 meses, 9 e 12 

anos, em 2016 e; 7, 9, 10 e 13 anos, em 2017. 

Com relação às frequências das séries (anos) escolares, tanto no ano de 2016 quanto no 

primeiro semestre de 2017, as maiores solicitações foram do ensino infantil e ocorreram nas 

séries de Maternal II, Jardim I e Jardim II. No ensino fundamental, as maiores solicitações 

ocorreram nos 3º anos, tanto no período de 2016 quanto 2017.  

 

5.1.2 As queixas 

As queixas nas fichas de encaminhamento vêm com foco da necessidade em torno do 

aluno por meio de uma questão de múltipla escolha, na qual o professor assinala se a queixa é 

quanto as categorias: cognitiva, motora, visual e auditiva e suas subcategorias, conforme ilustra 

o Quadro 2.  

 

Quadro 2: Queixas: categorias e subcategorias 

Cognitiva Motora Visual Auditiva 

Dificuldade de 

Aprendizagem 
Global Usa óculos Parcial 

Outros Fina 
Deficiência 

Parcial 
Total 

0

2

4

6

8

10

12

B I B II Mat I Mat II Jd I Jd II 1º ano 2ºano 3º ano 4º ano 5ºano 8º ano

2016

2017
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--- Outros 
Deficiência 

Total 
Outros 

--- --- Outros --- 

      Fonte: A própria autora 

 

Apesar da Ficha de Encaminhamento ser um instrumento que leva o TO à escola para a 

realização de observação participante, seu direcionamento está voltado às características e 

déficits do aluno e pouco se aborda sobre as estratégias do professor diante de suas dificuldades.  

Quando a atuação é direcionada exclusivamente ao aluno e suas características de forma 

fragmentada, como se apresenta no Quadro 2, leva o professor que preenche o documento a ser 

influenciado para o modo de ver o aluno, e dessa forma desconsiderar quais são os fatores do 

ambiente escolar e de seu processo educacional que desafiam o estudante  para seu processo de 

aprendizagem.   

Nessa abordagem, o aluno é responsabilizado pelo seu desempenho, e o técnico é muitas 

vezes solicitado para ratificação dessa situação. Carvalho (2004), aponta sobre as perspectivas 

de educadores e profissionais das áreas médicas que estabelecem uma correlação entre o 

insucesso do aluno e a possível existência de uma doença que lhe impede a capacidade de 

aprender, sendo classificados como alguém que “não aprende”. 

 Nesse sentido, Jurdi, Brunello e Honda (2004) apontam para a dificuldade do professor 

de compreender as dificuldades do contexto e localizar a dificuldade do grupo apenas em 

algumas crianças que, por problemas familiares, de comportamento ou capacidade de 

aprendizado, comprometem a organização do grupo. Segundo Carvalho (2004), é importante 

entender que a aprendizagem mesmo sendo um processo individual, exige de todos conhecer e 

reconhecer o contexto em que desenvolve.  

 O Quadro 3 ilustra os números de todas as queixas e as subcategorias identificadas nas 

fichas de encaminhamento, no período considerado no estudo: 

Quadro 3: Principais subcategorias (queixas)  

 

Queixas 

 

 

Período 

Cognitiva Motora 

Dificuldade 

de 

aprendizagem 

Outras 
Motora 

global 

Motora 

fina 

2016 24 4 26 20 

2017 20 3 26 20 

 Fonte: A própria autora 
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A principal queixa dos componentes cognitivos foi apontada como dificuldade de 

aprendizagem. Na subcategoria “Outras”, os complementos apresentados foram: dificuldade e 

falta de atenção, dificuldade na compreensão de comandos, interação e, dificuldade de 

adaptação.   

Com relação às queixas relacionadas aos componentes motores, houve 

proporcionalidade no apontamento das subcategorias motora fina e global. 

Nota-se também que houve uma uniformidade no número de apontamento das principais 

subcategorias - dificuldade de aprendizagem, motora global e motora fina - tanto em 2016 

quanto 2017. 

No estudo de Pereira (2018), é possível verificar que a atuação da terapia ocupacional 

com questões especificas das crianças como dificuldade de coordenação motora, dificuldades 

de escrita/caligrafia e dificuldades de aprendizagem são práticas encontradas nas produções 

internacionais, sobretudo dos Estados Unidos. 

Segundo a autora, no Brasil as produções relacionadas ao público alvo da infância estão 

voltadas à especificidade da criança com deficiência, diferente das produções internacionais.  

Outros autores apontam que no Brasil, muito tem sido discutido sobre as práticas da 

Terapia Ocupacional em processos de inclusão escolar com a finalidade de refletir sobre as 

questões do cotidiano escolar, a família e a comunidade (ROCHA, LUIZ, ZULIAN, 2003; 

ROCHA, 2007) 

 

5.1.3. Descrição da queixa 

Após apontar as opções na questão de múltipla escolha, na ficha é reservado um espaço 

para que o professor escreva, de forma dissertativa, detalhes que justifique a escolha das 

alternativas. As respostas dadas pelos coordenadores foram organizadas nas seguintes 

categorias temáticas: Preensão e grafia; Marcha; Aspectos pedagógicos e de aprendizagem; 

Aspecto visual; Adaptação do ambiente/material; Desenvolvimento/comportamento atípico e 

Atendimentos clínicos. 

Assim a seguir serão apresentadas algumas das descrições feitas pelos participantes a 

partir de temáticas relevantes ao estudo. 

 

Preensão e grafia 

 

Os principais apontamentos estavam relacionados ao desempenho do aluno diante da 

preensão do lápis. 



47 

 

 

 

A criança demonstra dificuldade motora fina, não conseguindo segurar o lápis, o giz 

com firmeza, não consegue utilizar tesoura, demonstra muita insegurança (Ficha de 

Encaminhamento 11, 2017). 

  

Dificuldade em segurar o lápis, giz de cera. Fazer bolinhas de crepom e rasgar papel 

(Ficha de Encaminhamento 8, 2016). 

 

 A escrita manual representa uma habilidade significativa para as atividades 

ocupacionais de crianças em idade pré-escolar e escolar e as dificuldades nesta atividade 

repercutem no desempenho acadêmico e bem-estar emocional do aluno (ALMEIDA, 2013).  

Magalhães et al (2011) destaca que os estudos internacionais, autores da área de 

reabilitação buscam examinar o papel da coordenação motora fina e dos componentes sensoriais 

na escrita, enquanto os estudos nacionais são escassos e tem como foco fatores subjetivos 

relacionados ao aprendizado. 

 Segundo Almeida (2013), os problemas de desempenho na escrita são comuns para 

referenciar a terapia ocupacional tornando-se importante que esses profissionais identifiquem 

os componentes deste processo que estão sendo afetados.  

 Pelosi (2005) aponta o terapeuta ocupacional como um profissional capaz de propor 

uma escrita alternativa diante de dificuldades da criança, levando em consideração a série em 

que ela se encontra, as características da escola e inclusive as condições sociais e econômicas 

de sua família.  

 Dentro das diversas possibilidades de intervenção na escrita, a autora aponta desde a 

sugestão para que professores aumentem o tempo para a realização da escrita pela criança ou 

até a indicação de recursos como: gravador, letras emborrachadas ou imantadas (letras móveis) 

e o computador com adaptações especificas às necessidades do aluno (PELOSI, 2005). 

 Nesse sentido, diante dessa demanda levantada pelos professores, os TOs atuam 

avaliando o desempenho do aluno nessa atividade para verificar suas necessidades e trazem aos 

professores estratégias que possibilitam melhorar as condições de escrita de acordo com essas 

necessidades apresentadas.  

Nessa situação, nossa atuação também pretendia trazer ao professor informações sobre 

o desenvolvimento infantil e o que poderia se esperar do desempenho da criança diante de 

atividades escolares que exigem o uso do lápis e tesouras, muitas vezes consideradas complexas 

principalmente para o público-alvo do ensino infantil.  
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Ainda sobre os encaminhamentos relacionados à preensão e grafia, não houveram 

apontamentos sobre dificuldades relacionadas às crianças com deficiências físicas/motoras que 

necessitasse do uso da tecnologia assistiva em prol de favorecer o desempenho do aluno nessa 

atividade. 

 

Marcha 

 

Nos encaminhamentos relacionados à marcha, os principais apontamentos estavam 

relacionados às quedas como uma dificuldade do andar e ao padrão de marcha em flexão plantar 

(ponta dos pés).  

 

A criança cai com frequência, apresenta falta de equilíbrio, tropeça (Ficha de 

Encaminhamento 13, 2017).  

 

O aluno anda nas pontas dos pés (Ficha de Encaminhamento 4, 2017). 

 

 No desenvolvimento infantil típico, aos nove meses a criança engatinha e já pode ter 

iniciado o andar com apoio, por volta dos doze meses se coloca em pé com apoio e está 

iniciando a marcha sem apoio e, aos 18 meses domina a posição em pé e a marcha está 

estabelecida de forma independente (ROTTA; PEDROSO, 2004).  

 O desenvolvimento desta habilidade, entre outras, permite experiências de exploração e 

interação com o meio, quando não se encontra alterado, colaborando no processo de 

aprendizagem (PAULA; BALEOTTI, 2011). 

 Em ambas as situações citadas anteriormente, o terapeuta ocupacional foi solicitado para 

verificar/avaliar se essas características eram típicas ou atípicas considerando-se faixa etária e 

fase desenvolvimento das crianças em questão. 

 Os encaminhamentos com queixas de queda apresentavam dois perfis: o primeiro com 

a queixa relacionada às crianças com faixa etária entre 4 e 5 anos de idade; e o segundo 

relacionado a crianças que apresentavam algum tipo de deficiência, como por exemplo, 

paralisia cerebral, síndrome de Sotos e atrofia muscular espinhal 3.  

Na primeira situação, a atuação do terapeuta ocupacional ocorria no sentido de observar 

e avaliar as crianças em questão para compreender o que poderia estar ocasionando as quedas. 

Em muitas das situações, foram observadas que as quedas poderiam estar relacionadas aos tipos 
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de pisada do aluno, sendo assim, o terapeuta ocupacional orientava a família e encaminhava a 

criança para especialista da área de ortopedia. 

Na segunda situação, o TO atuou no sentido de verificar a necessidade da criança para 

algum recurso que pudesse auxiliar na marcha, realizando orientação aos professores sobre as 

características da deficiência e suas repercussões no desempenho motor para a marcha e junto 

a escola de modo a propor, formas adequadas para que a criança se deslocasse de maneira segura 

e independente neste ambiente e providenciar possíveis adaptações ou outras ações que se 

fizerem necessárias.  

O terapeuta ocupacional também tem papel importante na organização do espaço escolar, 

na eliminação das barreiras arquitetônicas possibilitando o deslocamento do aluno por todos os 

cenários que fazem parte da rotina escolar, promovendo sua participação (ROCHA; 

DELIBERATO, 2012).  

No contexto escolar, a acessibilidade para locomoção é um aspecto importante pois 

nesse é nesse espaço que a criança é envolvida em atividades que ultrapassam a sala de aula, 

como por exemplo, as atividades no parque, na Educação Física, o uso do refeitório, do sanitário 

entre outras.  

 

Aspectos pedagógicos e de aprendizagem 

 

Os aspectos pedagógicos apontados pelas professoras se caracterizaram pela dificuldade 

de aprendizagem, que na visão dos mesmos se manifestam no baixo desempenho escolar.  

 

Não consegue acompanhar e nem entender as atividades propostas para a sala. Não 

conhece nenhuma letra e nenhum numeral. Não consegue grafar nada. Não reconhece 

nem o próprio nome. (Ficha de Encaminhamento 22, 2017). 

 

Tem dificuldade acentuada para ler e escrever e interpretar. Não tem entendimento, 

concentração e raciocínio. Repete as respostas dadas pelos colegas, não tem disciplina 

(Ficha de Encaminhamento 11, 2016). 

  

 Os encaminhamentos com essa demanda em questão surgiram principalmente em 

crianças de idade escolar entre as faixas etárias de 5 até 11 anos de idade. 

 Diante desses encaminhamentos foi muito comum a atuação do TO junto ao profissional 

de psicopedagogia para que este profissional auxilie na identificação dos aspectos que 
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dificultam o aprendizado dos alunos e orientação ao professor de estratégias pedagógicas que 

facilite o aprendizado.  

 O ambiente escolar se caracteriza pela dificuldade de aceitação das diferenças e uma 

tendência a valorizar a homogeneidade requisitando o aluno ideal realizando suas ações para 

atender a esse aluno idealizado (JURDI; AMIRALIAN, 2006). 

 Segundo Oliveira e Castanharo (2008), diante do baixo rendimento escolar, a criança 

pode ser concebida como fracassada pelos professores, colegas ou até mesmo família. Sendo 

assim, muitas vezes a dificuldade de aprendizagem acarreta em questões emocionais que podem 

agravar o problema escolar. 

 Diante dessas dificuldades, é importante o papel da família e da escola na compreensão 

das dificuldades e ajudas adequadas às crianças para a redução dos conflitos emocionais 

gerados diante do baixo desempenho escolar (OLIVEIRA; CASTANHARO, 2008). 

Nesse contexto, o terapeuta ocupacional tem importante papel para intervir como 

facilitador da relação escola-aluno-família, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento 

do aprendizado do aluno ao conseguir capacidade para realizar suas atividades plenamente e 

inserida nos seus contextos de desempenho (OLIVEIRA; CASTANHARO, 2008). 

Nos encaminhamentos para o Serviço de TO, não fizeram menção à deficiência 

intelectual nem em situações para a identificação de sua ocorrência, nem em situações para 

atuação de encontrar estratégias que favoreçam o aprendizado de alunos com essa deficiência. 

Dos profissionais da equipe, o único profissional capacitado para a identificação da ocorrência 

da DI são os psicólogos por meio de avaliações/ testes específicos, porém é algo pouco utilizado 

por uma compreensão de toda a equipe técnica de que não é o papel dos profissionais 

educacionais realizarem tal procedimento.  

Segundo Jurdi e Amiralian (2006), a intervenção do terapeuta ocupacional  pode 

promover o desmonte das ações de exclusão na escola  possibilitando todos os atores envolvidos 

com a criança entenderem que as relações podem se modificar a partir de um fazer coletivo que 

traz as diferenças como fundamentais para as ações compartilhadas que se estabelecem no dia-

a-dia. Segundo as autoras, a escola tem papel fundamental na instauração e ampliação do espaço 

potencial de seu aluno, apresentando materiais relevantes para que ele possa se apropriar de 

forma criativa e singular. 

 

Aspecto visual  
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Os encaminhamentos relacionados aos aspectos visuais, apontaram para dificuldades de 

percepção visual e orientação no espaço. 

 

Quando o aluno necessita visualizar algum objeto que tenha palavras ou imagens ele 

leva muito perto dos olhos para enxergar, chegando até a encostar a testa nos objetos 

para ver (Ficha de Encaminhamento 10, 2017). 

 

O aluno tem muita dificuldade para realizar as atividades e quando tem que copiar da 

lousa demora para se localizar e acaba não fazendo de forma correta (Ficha de 

Encaminhamento 15, 2017). 

 

Nessas situações o terapeuta ocupacional atuou na escola por meio da orientação sobre 

o teste de acuidade visual no ambiente escolar para rastreamento da necessidade de 

encaminhamento ao especialista médico.  

Diante da identificação de que o aluno apresenta questões relacionadas a capacidade de 

organização especial, coordenação viso-motor, a intervenção consistia em apresentar ao 

professor estratégias que possibilitasse de o aluno organizar-se diante das informações do 

caderno e da lousa. 

Não houveram encaminhamentos que fizeram menção à deficiência visual (baixa visão 

e cegueira). 

A criança com deficiência visual pode encontrar dificuldades no processo educativo 

devido ao conteúdo escolar privilegiar a visualização em todas as áreas de conhecimento: 

símbolos gráficos, imagens, letras e números (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007). 

O terapeuta ocupacional pode intervir no contexto escolar através dos recursos materiais 

apropriados às necessidades visuais: eliminação das barreiras arquitetônicas, apresentar aos 

professores recursos didáticos que possuam estímulos visuais e táteis que atendam às diferentes 

condições visuais, materiais com cores contrastantes, texturas e tamanhos adequados para 

confecção.  

 

Adaptação do ambiente /material 

 

Os encaminhamentos relacionados para a adaptação do ambiente/material apontaram 

para a necessidade de intervenção no ambiente e em recursos individuais: 
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O aluno, por ter acondroplasia não consegue realizar a higiene pessoal pois ele não 

alcança a pia, o bebedouro e o vaso sanitário. Ressalto que há outros alunos nesta 

Unidade Escolar que estão na mesma situação em relação ao uso das pias e bebedouros 

(Ficha de Encaminhamento 21, 2017). 

 

Que a cadeira já está pequena (Ficha de Encaminhamento 37, 2017). 

 

 Na primeira situação, o terapeuta ocupacional atuou junto a escola por meio da indicação 

de recursos e adaptações que pudessem tornar o ambiente seguro e acessível para o aluno, 

enquanto na segunda situação, o TO foi solicitado para verificar se a cadeira de rodas de um 

aluno estava adequada às suas medidas corporais. 

Segundo Rocha, Luiz e Zulian (2003), a Terapia Ocupacional pode contribuir para a 

constituição de ambientes acessíveis e confortáveis ao avaliar as barreiras arquitetônicas 

presentes nos diferentes ambientes da escola.  

Em um estudo realizado por Ide, Yamamoto e Silva (2011), o ambiente escolar foi um 

dos apontamentos entre as dificuldades encontradas pela criança com necessidades 

educacionais especiais na escola.  Entre os principais aspectos do ambiente escolar foram 

identificados o mobiliário, espaço físico e salas numerosas (IDE; YAMAMOTO; SILVA, 

2011).  

Também cabe ao terapeuta ocupacional a necessidade de orientar e encaminhar os 

familiares para os serviços que fornecem equipamentos de auxílio: órteses, próteses e cadeiras 

de rodas; necessários para que as crianças adquiram maior independência e conforto em suas 

atividades escolares (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003). 

 

Desenvolvimento/comportamento atípico 

 

Nessa categoria foram reunidas descrições sobre características atípicas do 

desenvolvimento ou de comportamento mencionado na ficha de encaminhamento:  

 

Aluno apresenta dificuldade em relacionar-se com os colegas, não costuma interagir, 

chora com frequência (puxa os cabelos, se arranha, bate no próprio rosto, se morde), 

sente dificuldade considerável em se concentrar, não acata as normas de convivência 

e se aborrece com extrema facilidade (Ficha de Encaminhamento 23, 2017). 

 

 A criança não reage (dá impulso) quando a pegamos no colo, o corpo parece bem 

molinho, o braço esquerdo não consegue prender objetos, ela move mais o braço 
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direito, de bruços ela não se apoia, o braço esquerdo fica “enroladinho”, a mão 

fechadinha, quando estimulada a engatinhar a criança rola pelo chão. Quando 

oferecemos um objeto, ela não reage, não demonstra intenção de pegar. Se oferecemos 

um brinquedo ela pega apenas com a mão direita, a esquerda fica parada e com os 

dedos enroladinhos (fechando na palma da mão). Na troca de fraldas, as monitoras 

perceberam que a perna e pé esquerdo também não respondem a estímulos e os 

dedinhos tendem a enrolar (Ficha de Encaminhamento 35, 2016). 

 

 Na ficha de encaminhamento 23, o terapeuta ocupacional foi solicitado para observar o 

comportamento da criança e entender suas causas. Geralmente esses encaminhamentos trazem 

como dúvidas se tais comportamentos estão relacionados a situações de birra ou devido algum 

transtorno. Em ambas situações, o terapeuta ocupacional observa a criança na escola e se reúne 

com a família para compreender seu contexto familiar e informações sobre seu 

desenvolvimento.  

Diante de suspeita de algum transtorno, é realizado uma parceria com outro profissional 

da equipe técnica, principalmente os psicólogos. Inicia-se um processo de observações da 

criança, conversa com profissionais da escola que convivem com ela, conversa com a família 

para decidir ou não o encaminhamento à especialidade médica de neurologia infantil 

No caso da ficha de encaminhamento 35, o terapeuta ocupacional foi solicitado para 

observar o comportamento da criança e ao observar o atraso motor, a família foi orientada e 

encaminhada para especialidade médica de neurologia infantil. 

Sendo assim, é importante compreender o ambiente da educação infantil um alvo de 

intervenções de prevenção e promoção da saúde e educação, na medida em que propicia aos 

atores envolvidos – crianças pequenas, equipe de trabalho e famílias – melhores condições de 

desenvolvimento e maior qualidade de vida (LOURENÇO; CID, 2010).  

 

 Atendimentos clínicos 

 

Neste caso, os encaminhamentos estão relacionados à necessidade de atendimentos 

clínicos dos alunos tendo em vista o processo de reabilitação. 

 

Aluno possui laudo para autismo, possui solicitação médica para acompanhamento de 

TO (Ficha de Encaminhamento 30, 2017). 

 



54 

 

 

Criança com história de hemiparesia esquerda. A responsável pela aluna entrou em 

contato com a escola trazendo em mãos uma solicitação médica para atendimento em 

Terapia Ocupacional (Ficha de Encaminhamento 26, 2016). 

 

 Em ambas as situações acima, as escolas realizaram encaminhamento solicitando 

atendimento clínico devido a prescrição médica. Nesse caso as escolas e as famílias são 

orientadas a procurarem os Serviços de Saúde do município.  

 Cardoso (2009) aponta em seu estudo que o terapeuta ocupacional se relaciona com o 

processo de inclusão escolar a partir do atendimento em ambiente clínico tendo como principal 

intervenção as atividades no ambiente clínico/institucional para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivo-motoras da criança, a orientação à escola e à família. 

 Por fim, diante da apresentação das diferentes situações em que se solicitou a atuação 

do terapeuta ocupacional no contexto escolar, faz-se importante refletir se a Ficha de 

Encaminhamento desenvolvida pelo Serviço de TO, é um instrumento em que se identifica 

todos os fatores a serem analisados no processo escolar do aluno. Ele desconsidera quais as 

possíveis dificuldades do professor ou quais as dificuldades/obstáculos do ambiente escolar ou 

contexto familiar entre outros aspectos que refletem no estudante e seu desempenho escolar. 

Sendo assim, a Ficha de Encaminhamento pode estar funcionando como instrumento reprodutor 

de uma atitude social em que as dificuldades escolares estão centralizadas no aluno, sendo 

responsabilizados por suas características individuais lhe trazerem tais prejuízos. Como 

apontam Omote et al (2014), atitudes sociais que discutem a patologização no âmbito das 

práticas escolares e o estigma sobre as crianças. 

 Nesse sentido, Rocha (2007) aponta para a necessidade do deslocamento do objeto de 

intervenção da terapia ocupacional, sugerindo que ao invés de focar nas dificuldades, 

deficiências e incapacidades dos indivíduos, cabe ao profissional atentar-se para a pratica 

desenvolvida, pois ela pode se tornar excludente e segregadora em vez de potencializadora de 

ações transformadoras (DE CARLO; BARTALOTTI, 2001; SILVA et al, 2016). 

 Amaro e Macedo (2002) apontam para a necessidade de encontrarmos outros modos de 

avaliar, distribuir os alunos, definir objetivos, criar e gerir situações de aprendizagem, rever 

costumes pedagógicos e fazer das queixas, dificuldades ou limites um motivo de superação, de 

busca de alternativas, de proposição de problemas e de luta por melhores condições de trabalho. 

 

5.2 Terapia Ocupacional: expectativas  
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A ficha de encaminhamento se encerra com a questão “Em que você acredita que a 

Terapia Ocupacional pode beneficiar seu aluno?”. Essa pergunta foi pensada para que fosse 

possível compreender qual a expectativa do professor com relação a contribuição da TO para a 

sua demanda. A seguir serão apresentados os resultados obtidos nessa questão, que foram 

organizados nas seguintes categorias temáticas: Desenvolvimento da coordenação motora dos 

alunos; Orientação; Adaptações; Encaminhamento em busca de diagnóstico e Parceria. 

 

Desenvolvimento da coordenação motora dos alunos  

 

Nesta categoria, a expectativa do professor é de que o TO possa contribuir com o 

desenvolvimento da coordenação motora dos alunos para melhorar o desempenho nas 

atividades escolares. Essas expectativas estão coerentes com os diversos apontamentos de 

queixas sobre as questões de ordem motora.  

 

Creio que no processo de algumas práticas escolares como recortar, segurar objetos, 

amarrar o tênis entre outros organizacionais (Ficha de Encaminhamento 24, 2017). 

  

A relação que é feita do terapeuta ocupacional como o profissional que irá auxiliar os 

alunos no desenvolvimento das habilidades é fundamentada pela atuação desse profissional no 

contexto clínico e da reabilitação aos moldes do modelo médico, e segundo Rocha (2006) 

ressalta a vinculação das ações terapêuticas ocupacionais às premissas da educação especial.  

Segundo a autora, o trabalho do TO se constitui como uma extensão da atividade clinica 

desenvolvida nos centros de reabilitação, que busca desempenho motor funcional e 

desenvolvimento cognitivo.  

O problema é individual, e os trabalhos realizados buscam “minimizar” as dificuldades 

a fim de “normalizar” os comportamentos para promoção de um desempenho funcional (DE 

CARLO; BARTALOTTI, 2001). A finalidade do trabalho voltado prioritariamente à adaptação 

do indivíduo ao seu grupo institucional (MEDEIROS, 2003), neste caso a escola, é uma prática 

que nos remete ao paradigma da integração, em um momento histórico em que se fala da 

construção de uma sociedade em que se deve respeitar a diversidade. 

É ao encontro da temática da diversidade e da inclusão que este trabalho vem refletir 

sobre a maneira em que estão sendo abordadas as dificuldades das crianças no contexto escolar 

do município e de que forma elas (des)conversam com o paradigma da inclusão social. 
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Orientações 

 

Nesta categoria, a expectativa do professor é de que o TO possa contribuir com 

orientações para nortear o trabalho a ser realizado com o aluno. 

 

Pode me orientar no trabalho com o aluno, desenvolvendo melhor suas 

potencialidades (Ficha de Encaminhamento 38, 2017). 

 

Oferecer orientações específicas e forma adequada de trabalhar com a dificuldade do 

aluno (Ficha de Encaminhamento 15, 2016). 

 

 Em estudos desenvolvidos com terapeutas ocupacionais, orientações à escola em geral, 

à família e ao professor foram indicadas como as principais ações deste profissional na escola 

regular no contexto da inclusão (CARDOSO, 2009; CARDOSO; MATSUKURA, 2012; 

PAULA; BALEOTTI, 2011). A orientação ao professor foi apontada pelos TOs como o 

principal motivo para viabilizar encontros entre esses profissionais (CARDOSO, 2009). 

  A necessidade do professor ter um profissional como apoio no contexto escolar, pode 

estar associado com os desafios do cotidiano das escolas, o desconhecimento sobre qual 

trabalho desenvolver com alunos com deficiência, devido suas peculiaridades e sobre suas 

possibilidades, gerando assim, situações de medo, de recusa, de preconceito em relação à 

presença da criança com deficiência em sala de aula (ROCHA, 2007; CARDOSO, 2009; 

CARDOSO; MATSUKURA, 2012; PEREIRA, 2018). 

 Em um estudo realizado com professores, foi apontado que estes veem nos profissionais 

de saúde a possibilidade de se certificarem do que está sendo feito junto ao aluno em sala de 

aula, depositando neles a expectativa do amparo e aprovação em relação à sua prática (SILVA 

et al, 2016). 

 Sobre a prática que vem sendo realizada, faz-se importante que as orientações sejam um 

movimento exercido na tentativa de promover uma mudança social e educacional em que essas 

práticas individualizadoras tenham objetivos maiores e fomentem à ação coletiva 

 

Adaptações 
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A partir das colocações a seguir, verifica-se que o terapeuta ocupacional, é um 

importante colaborador no contexto educacional, no provimento de conhecimentos específicos 

à sua área de atuação. 

 

Para adaptação de atividades e para que o aluno possa adequar suas dificuldades do 

dia-a-dia (Ficha de Encaminhamento 15, 2017). 

 

Vai beneficiá-lo no uso do computador, durante as atividades pedagógicas (Ficha de 

Encaminhamento 37, 2016). 

 

 A viabilização de alguns recursos em algumas situações torna-se demanda de 

conhecimentos específicos que nem sempre são de cunho pedagógico, como a minimização de 

barreiras arquitetônicas, indicação de recursos mobiliários e pedagógicos adaptados (PAULA, 

BALEOTTI, 2011). 

O trabalho do terapeuta ocupacional com a tecnologia assistiva envolve a avaliação das 

necessidades dos usuários, suas habilidades físicas, cognitivas e sensoriais (PELOSI, 2006) a 

fim de possibilitar que as capacidades do aluno se desenvolvam através da adequação 

ambiental, de recursos pedagógicos adaptados e de mobiliário e orientações ao professor sobre 

manuseios e posicionamentos adequados e sobre estratégias para adequação das atividades 

(PAULA; BALEOTTI, 2011). 

 

 Encaminhamento em busca de diagnóstico 

 

As falas a seguir, permitem fazer correlação com o discurso de professoras de um estudo 

de Silva et al (2016), em que as profissionais pontuaram que a inexistência do diagnóstico 

dificulta o trabalho em sala de aula. 

 

Ajuda a identificar, caso necessário, o encaminhamento para o profissional específico 

(Ficha de Encaminhamento 9, 2017). 

 

Acredito que a aluna precisa de uma investigação com um profissional específico para 

direcionar o trabalho junto a professora (Ficha de Encaminhamento 22, 2017). 

 

Segundo Paula e Baleotti (2011), algumas especificidades na condição de deficiência 

interferem no processo de ensino e aprendizagem por se tratarem de questões de ordem orgânica 

e não pedagógica ou social, o que torna indispensável o apoio de profissionais especializados. 
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Porém, é preciso cuidado para não atribuir à deficiência da criança a causa das dificuldades 

escolares, medicalizando os problemas que são de ordem pedagógica e que se manifestam no 

cotidiano escolar.  

Por fim, faz-se necessário refletir sobre o que Rocha (2007) afirma sobre a ação da 

Terapia Ocupacional na Educação, em que a utilização de seus diferentes recursos tecnológicos, 

não são como um fim em si mesmos, mas como um meio de potencializar a construção de novas 

relações. Sendo assim, as ações não devem se restringir apenas ao aluno, nem ao contexto de 

sala de aula, deve ser ampliado também ao ambiente físico, cultural e social da escola, da família 

e da comunidade ao qual o aluno pertence (PAULA; BALEOTTI, 2011). 

 

5.3 O que dizem as coordenadoras nas entrevistas? 

As entrevistas com as coordenadoras pedagógicas apresentaram aspectos relevantes que 

possibilitaram à construção de uma reflexão sobre o trabalho que vem sendo realizado por 

terapeutas ocupacionais no município de Araras e, a partir daí, se propõe pensar sobre 

possibilidades e desafios das práticas existentes, que são aspectos importantes para a 

compreensão deste trabalho com vista à elaboração de projetos futuros. 

A partir da leitura analítica de cada entrevista e do conjunto delas, no que se refere a 

compreensão sobre a atuação do profissional de Terapia Ocupacional no Ensino Regular, 

emergiram as categorias e subcategorias a seguir: 

• Terapia Ocupacional na escola. Subcategoria: 1-) Solicitações 2-) Intervenções 

3-) Possibilidades. 4-) Parceria. 

• Educação inclusiva na escola regular. 1-) Formação e capacitação dos 

professores. 2-) Interface Saúde e Educação 

 

Terapia Ocupacional na escola 

Nessa categoria foram reunidos os relatos que remetem às demandas das escolas, as 

falas relativas à atuação do terapeuta ocupacional e nesta categoria, a expectativa do professor 

é de que o TO possa contribuir quanto possibilidades de prática e de parcerias. Foram 

organizadas em subcategorias como descrito acima. 

 

1-Solicitações  
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Acredita-se que os motivos que levaram as solicitações do TO para as escolas são 

perspectivas que permitem compreender as concepções sobre a atuação deste profissional na 

educação regular do município. 

Cabe ressaltar, que as solicitações ocorrem por meio da ficha de encaminhamento e que 

a forma pela qual ela foi estruturada podem ter influenciado as coordenadoras pedagógicas 

sobre o ponto de vista para a atuação deste profissional nas escolas. 

A ficha de encaminhamento se coloca num lugar em que a triagem do aluno tem como 

finalidade a avaliação do mesmo, fomentando seu diagnóstico e comunicando-se como uma 

prática nesta vertente. 

Segundo Carvalho (2004), isso tem sido uma barreira para a implementação da educação 

inclusiva, pois embora a proposta tenha como pressuposto a educação para todos, independente 

de quaisquer características pessoais e sociais dos alunos, ainda temos impregnado em nossa 

cultura a importância do diagnosticar. 

Os relatos abaixo ilustram que a principal demanda de solicitação do terapeuta 

ocupacional,  e como verificado também na análise das fichas de encaminhamento está focada 

na dificuldade do aluno diante das coordenações motoras finas e coordenação motora global, 

que refletem no desempenho dos alunos em atividades do cotidiano escolar, como por exemplo, 

a pinça para segurar um lápis  e à marcha para o deslocamento pelo ambiente escolar. 

  

Solicitei em alguns casos que a criança apresenta questões motora, que foi o que mais 

pegou (...) por questões motoras ou alguma deformação. (...) A questão motora está 

relacionada com o andar da criança, de as vezes não conseguir subir ou descer uma 

escada, ou no brincar também, questão motora fina, fina não, global, grossa (Trecho 

da entrevista C1). 

 

Já solicitei em alguns casos que a criança apresenta problema de coordenação motora 

fina, a preensão para avaliações para ver se realmente é o que imagina ou se tem algum 

encaminhamento a ser feito (Trecho da entrevista C9). 

 

A associação da terapia ocupacional com a capacidade de coordenação motora pode ser 

em decorrência da ficha de triagem que, apresenta uma abordagem centrada na dificuldade do 

aluno ao propor que o professor preencha uma queixa, tendo como uma das alternativas 

desempenho motor global e fino. Além disso, tem também a relação da profissão voltada à 

reabilitação a partir de uma prática fundamentada na minimização de sequelas e dificuldades a 

fim de promover o desempenho funcional (DE CARLO; BARTALOTTI, 2001). 
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Essa relação também pode ocorrer devido a própria faixa etária da educação infantil 

cujos objetivos pedagógicos versam pelo desenvolvimento das habilidades que precedem à 

escrita bem como outras atividades próprias dessa faixa etária.  

Segundo a Base Curricular Nacional (BRASIL, 2014), os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para a educação infantil, em específico a pré-escola, que atende crianças 

pequenas da faixa etária de 4 anos à 5 anos e 11 meses, estão: 

 

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta 

e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. 

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais (BRASIL, 2014, p. 

45). 

 

 Ainda segundo este documento, a conclusão do ensino infantil representa a transição 

para o ensino fundamental e os objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação 

Infantil serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, não sendo uma condição ou 

pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 E nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mais especificamente os dois primeiros 

anos, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita (BRASIL, 2014). 

A partir desse documento verifica-se motivos que justifiquem a forte tendência cultural 

entre educadores em atribuir uma importância significativa para o ato motor da escrita como 

sendo o principal meio de alfabetização, sendo que é apenas uma das competências relacionada 

ao fato de saber ler e escrever (PAULA; BALEOTTI, 2011). 

Como já citado em momentos anteriores, a atuação da TO com dificuldades de 

coordenação motora fina e de escrita/caligrafia é verificada principalmente em estudos 

internacionais e o objetivo tem sido oferecer aos alunos serviços que melhorem as habilidades 

necessárias para competências educacionais aumentando o potencial de aprendizagem dos 

estudantes (PEREIRA, 2018). 
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Nas produções nacionais,  a intervenção da terapia ocupacional no âmbito da dificuldade 

de escrita aparecem relacionadas às dificuldades de crianças com deficiência físicas/ 

neurológicas, em que as ações foram voltadas para a confecção de recursos pedagógicos 

adaptados para que os alunos tivessem condições de apropriar do alfabeto sem necessariamente 

o uso da escrita (PELOSI 2005; PAULA; BALEOTTI, 2011). 

As coordenadoras pedagógicas também referem solicitar o trabalho do TO para avaliar 

a necessidade de estratégia para o deslocamento do aluno dentro do espaço físico e materiais 

para os alunos com necessidades educacionais especiais: 

 

É, o ano passado, nós solicitamos ela, por conta de um aluno anão, que nós tínhamos. 

Então ela veio, pra ver quais eram as adaptações físicas e também materiais, pra ele 

poder tá sendo inserido na sala de aula e na escola (Trecho da entrevista C3). 

 

Já. Mais de uma vez. Pra adaptação de sala, de carteira, como que a gente faria com a 

questão do Pedro que é PC (Trecho da entrevista C10). 

 

Com relação às dificuldades enfrentadas pela criança com necessidades educacionais 

especiais, a falta de mobiliário e materiais, foi apontada no estudo de Ide, Yamamoto e Silva 

(2011). Nesse sentido, a Terapia Ocupacional pode contribuir para avaliação das barreiras 

arquitetônicas dos ambientes da escola a fim de propor soluções para que se tornem acessíveis 

e para a disponibilização de recursos e equipamentos adaptados às necessidades das crianças 

com deficiência (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003). 

Pereira (2018) faz reflexões sobre a da atuação do terapeuta ocupacional nas escolas a 

partir da fala de algumas pesquisadoras desta área. Uma das pesquisadoras, pontuou que mesmo 

quando o terapeuta ocupacional atua com a adaptação do ambiente para as atividades da criança 

em inclusão muitas vezes ele pode ter sua ação voltada ao aluno, em sua deficiência ou patologia 

resultando apenas na tecnologia assistiva, na orientação com o professor de como tem que falar 

com a criança, ou seja, foco  do trabalho é todo na criança (PEREIRA, 2018).  

Diante deste discurso, a autora reflete que em suas práticas, o TO deve exercer um 

movimento na tentativa de promover uma mudança social e educacional, fomentando a ação 

coletiva a partir da criação de estratégias, propostas e metodologias que busquem um objetivo 

ou um conjunto de objetivos em comum e possibilitam a articulação e construção de uma nova 

prática (PEREIRA, 2018). 
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 Apresentou -se também como demanda para o terapeuta ocupacional em suas escolas, a 

investigação a respeito do desenvolvimento neuropsicomotor atípico das crianças, a fim de 

verificar a necessidade ou não de algum encaminhamento para especialidade médica.  

 

(...) teve uma criança que, eu não lembro assim, porque tá fechando o diagnóstico, 

mas agora alguma coisa de, é raro. Trofia, distrofia. (...) Distrofia, que ai começa a 

tremer; também foi pra TO (Trecho da entrevista C8). 

 

É uma aluna de berçário 2, ela está pra fazer 2 aninhos (...) as monitoras no berçário 

1 perceberam que ela tinha algumas dificuldades, ela não sentou na idade certa, 

quando a gente conseguia colocar ela sentada, ela tombava. Ela tombava sempre pro 

lado esquerdo e nós começamos a perceber que a mãozinha do lado esquerdo dela 

estava ficando fechadinha demais. E aí nós chamamos a TO, ela avaliou tudo a 

menina, chamamos a família, a mãe foi atrás muito rápido, muito prestativa, e ela foi 

então “laudada” com Hemiparesia. Então nós temos uma bebe com Hemiparesia do 

lado esquerdo. (Trecho da entrevista C5). 

 

 Roriz et al (2005) destacam que os profissionais de saúde são identificados como 

interlocutores junto às famílias em função dos quadros, das limitações e/ou dificuldades da 

criança, o que os tem feito ocupar uma importante posição na abordagem e no encaminhamento 

dessas crianças. No entanto, para as autoras, o rótulo (diagnóstico) parece representar uma faca 

de dois gumes, pois por um lado, possibilita identificar causas, limites e possibilidades, 

intervenções necessárias, porém, também pode contribuir mais para a exclusão, já que o foco 

fica centrado na deficiência (RORIZ, AMORIN, FERREIRA-ROSSETI, 2005).  

 Segundo Pereira (2008) o foco da ação voltado ao indivíduo, visa identificar porque ele 

não possui habilidades e competências para a sua adaptação e adequação ao contexto escola, e 

tem por finalidade o intuito de minimizar suas diferenças a fim de possibilitar sua inserção.  

Embora se possa considerar que existem especificidades na condição da deficiência que 

necessitam de uma abordagem clínica-terapêutica, muitas dessas dificuldades são originadas no 

campo das interações sociais (entre pais e filhos, entre alunos, entre alunos e professores, etc.) 

(DE CARLO, BARTALOTTI, 2001). 

 No estudo de Silva et al (2016), a questão do diagnóstico funciona como um guia das 

práticas escolares quando professoras discursam que a ausência deste dificulta o trabalho em 

sala de aula, pois a falta dessa informação não permite que elas identifiquem  as dificuldades 

do aluno, e como consequência, afirmam que desconhecem os caminhos para efetuar um 

trabalho junto ao educando. 
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 Nesse sentido, cabe a reflexão sobre a dificuldade para as questões da diversidade no 

contexto escolar. Amaro e Macedo (2009) trazem o conceito da prática na “lógica da exclusão” 

em que os termos são reunidos para atenderem um critério comum: expressar certas formas de 

conduta, apresentar certas características físicas, intelectuais, etc.; que igualam as pessoas e que 

exclui os que não se encaixam nessa referência.  

 

Mas quando eu percebo que o aluno, não tem tanta autonomia pra fazer coisas simples, 

do dia-a-dia aqui na escola ou realizar atividades com muita dificuldade, dependendo 

a idade (...) Chamo a Orquídea. Orquídea, vem dar uma olhadinha aqui, vê se está 

tudo normal (Trecho da entrevista C4). 

 

 Sendo assim, cabe também ao profissional de terapia ocupacional avaliar se a sua prática 

tem como foco o problema/incapacidade do aluno, ou seja,  se sua atuação está fundamentada 

no modelo biomédico,  pois pode estar colaborando para que ele seja estigmatizado no contexto 

educacional, dando enfoque a uma abordagem clinica com o intuito de minimizar as 

dificuldades que manifestam na escola (DE CARLO, BARTALOTTI, 2001). 

 A necessidade de “patologizar” as dificuldades de aprendizagem transmite a falsa ideia 

de que com essa informação, o professor teria condições de escolher o melhor procedimento a 

ser utilizado para a remoção de barreiras mas na prática, tem funcionado como mais uma barreia 

provocada pelos estigmas (CARVALHO, 2004). 

 

2- Intervenções  

Adentrando à temática da atuação da terapia ocupacional nas escolas regulares do 

município de Araras, encontra-se a subcategoria “Intervenções” que traz os relatos das 

coordenadoras pedagógicas sobre as formas de intervenção realizadas pelas TOs na prática 

cotidiana no período que foi realizada esta pesquisa. 

 

A TO observou o aluno e ela fez o relatório sobre as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas com ele, porque a professora estava apavorada, não sabia o que fazer. 

(...) e a TO ajudou muito nessa parte. Tranquilizou a professora, porque o que a 

professora estava fazendo estava certo também, indicou materiais, indicou ações pra 

essa professora trabalhar e isso foi pro ano todo (Trecho da entrevista C6). 

 

No trecho acima, a participante relata que a terapeuta ocupacional atuou ao dar suporte 

ao professor em lhe oferecer instrumentos que possibilitassem o desenvolvimento de atividades 
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adequadas ao desempenho do aluno. O terapeuta ocupacional tem em sua capacidade técnica, 

no contexto escolar, avaliação do indivíduo, das atividades que ele necessita ou quer realizar e 

os fatores que o impedem para propor a intervenção. 

Apesar do trabalho desenvolvidos pelos TOs no munícipio ser identificado pela C6 

como uma prática de suporte técnico ao contexto escolar, ele não se caracteriza como uma 

prática de Consultoria Colaborativa, pelo fato dessa metodologia se caracterizar por um 

processo de resolução de problemas que segue determinados estágios envolvendo desde 

supervisões até aconselhamentos para alcançar esse objetivo (TOYODA et al, 2007). 

Segundo as autoras, a Terapia Ocupacional dentro das perspectivas da consultoria 

colaborativa, tem em vista contribuir para o processo de inclusão escolar por meio confecção 

de adaptações e auxílio na elaboração da atividade adequadas.  

Outro relato trouxe a intervenção do terapeuta ocupacional diante de uma situação em 

que havia a necessidade de informações para lidar com uma condição de limitação do aluno 

com o interesse de promover sua participação nas atividades escolares: 

 

Foi orientado pra usar o carrinho na locomoção né, pra que ele fosse mesmo colocado 

no chão, pra participar junto com as outras crianças (...) ele tem né, o pé torto 

congênito (...) fez cirurgia no pezinho pra correção, mas ainda faz uso do gesso né, 

pra tá auxiliando na correção. E eu tenho solicitado sim né, no início pra até saber 

como que a gente lidaria com essa situação na escola, porque ele estaria com o gesso 

nas duas perninhas né? (...)E como faríamos isso pra atendê-lo em todas as, as 

atividades que lhe é proposto né (Trecho da entrevista C6). 

 

 Para Paula e Baleotti (2011), é necessário agregar ações e iniciativas entre profissionais 

das áreas da saúde e da educação para viabilização de estratégias flexíveis e participativas que 

estabeleçam possibilidades concretas para a inclusão escolar dos alunos com deficiência.  

 Outra forma de intervenção que surgiram nas entrevistas, foram relatos da atuação do 

terapeuta ocupacional em conjunto com a escola para orientação às famílias em relação aos seus 

filhos: 

 

(...) a outra aluna, ela anda na pontinha dos dedos. E aí também eu solicitei a presença 

da T.O e foi o mesmo procedimento. Conversou com a mãe tudo direitinho, explicou 

algumas complicações que ela poderia ter, tendão de Aquiles né, algumas 

complicações que ela poderia ter, porque a família até então achava bonitinho que ela 

andava assim. E falou também sobre alguns calçados que não eram viáveis para ela. 

Deu bastante dicas pra mãe de como ela podia ir corrigindo (Trecho da entrevista C7). 
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Então eu encaminhei esse aluno pra terapeuta ocupacional (...) E ela veio, pediu que 

ele andasse, observou ele em momentos que ele não estava vendo. Aí nós solicitamos 

a mãe, conversou e quando ela [terapeuta ocupacional] explicou que ele precisaria 

passar por um ortopedista para ver o uso de uma botinha ou de fisioterapia né. Então 

a mãe fez, mas ele não está vindo na escola com nenhum outro, no lugar do sapato, 

nada, nenhum outro acessório nada. Segundo a mãe, o médico disse que não seria 

preciso (Trecho da entrevista C7). 

 

 O discurso de C7 vai ao encontro das fichas de encaminhamento em que as demandas 

apresentadas estavam relacionadas à marcha em que a conduta foi orientar família e escola com 

relação às necessidades de encaminhamento para outras especialidades. Rocha, Luiz e Zulian 

(2003), também destacam como contribuição do TO, a indicação de possíveis trabalhos 

terapêuticos e o encaminhamento à serviços de saúde/reabilitação. 

De acordo com Costabile e Brunello (2005), a família é grande colaboradora para o 

desenvolvimento da criança caminhando em conjunto com a escola. É fundamental um diálogo 

entre a escola e os familiares e nas ocasiões nas quais a família encontra-se pouco envolvida ou 

ausente no processo de inclusão, a escola poderia auxiliá-la na conscientização da necessidade 

educacional especial da criança, pois algumas famílias não conseguem aceitar a deficiência. 

Por outro lado, Roriz et al (2005), pontuam que uma conversa nesse sentido, faz recair 

sobre a família, toda a carga com relação à criança com necessidades especiais que tem muitas 

vezes que lidar com a falta de suporte dos serviços público. E segundo o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1990) é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público sem níveis de hierarquia, assegurar, efetivação dos direitos à saúde e à 

educação entre outros.  

Nesse contexto, cabe ao profissional trazer aos familiares, informações sobre seus 

direitos e os deveres dos serviços pelos quais eles são atendidos, pois muitas vezes é por meio 

deles que são fornecidos equipamentos de auxílio como próteses, órteses, cadeiras de rodas 

(ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003). 

 Ainda sobre as atuações desse profissional no contexto da escola, mesmo com as 

colocações das coordenadoras pedagógicas durante as entrevistas, dos motivos e demandas para 

a solicitação do terapeuta ocupacional nas unidades escolares, se nota incertezas e 

desconhecimento sobre o papel da Terapia Ocupacional nesse campo, como verifica-se no 

trecho abaixo: 
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Nossa a TO? Nossa, é complicado hein. Assim, que eu percebo, o que eu gosto na TO 

é que ela orienta os professores e a mim também. Mas ela serve pra... (...) Difícil, 

porque assim, é condições...é mais parte motora, mais parte motora (Trecho da 

entrevista C8). 

 

Então, quando encaminhar pra TO exatamente, não sei. Mas quando eu percebo assim, 

em relação a parte motora ou sensorial da criança, que tô vendo que tem alguma coisa 

diferente, aí eu peço pra ela dar um suporte, avaliar (...) (Trecho da entrevista C4). 

 

Cardoso (2009) explicita em sua pesquisa com terapeutas ocupacionais sobre suas 

práticas na educação inclusiva, que um dos apontamentos realizados por esses profissionais 

como obstáculo ou desafio dessa prática é o desconhecimento da profissão de Terapia 

Ocupacional e da atuação de seus profissionais no processo de inclusão escolar tanto pela 

população em geral, quanto pelos profissionais da escola. 

O desconhecimento da TO é percebido, a partir da concepção e pré-conceito sobre as 

práticas de outras categorias profissionais que compõe a equipe técnica: 

 

Eu acho que o trabalho dela [a TO] é muito importante, mas também não é muito 

valorizado, porque as vezes, que as pessoas demandam, aí a psicopedagoga é a parte 

pedagógica, a psicóloga é a parte comportamental, aí a T.O. acaba ficando meio assim, 

o que que a T.O. faz? Então acaba, ela meio que não é tão solicitada, o trabalho não é 

tão divulgado (Trecho da entrevista C3). 

 

 A fala da C3 corresponde ao “perfil” de encaminhamentos realizados pelas escolas, 

sendo os profissionais da psicopedagogia e psicologia os mais solicitados. De acordo com 

Vercelli (2012), a psicopedagogia é um campo do conhecimento que faz interlocução com as 

áreas da educação e da saúde e possui como objeto de estudo a aprendizagem humana. Cabe ao 

psicopedagogo institucional (escolar) avaliar os fatores que interferem na aprendizagem dos 

alunos e suas causas a fim de previr as dificuldades de aprendizagem e o fracasso escolar. 

 Bartalotti et al (2008) identificou em um estudo que os educadores colocam as 

expectativas na parceria com os profissionais de saúde devido a concepção de que esses são 

aparentemente detentores do saber que poderia viabilizar a inclusão das crianças com 

deficiência. 
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3-Possibilidades 

 

Esta subcategoria reuniu os relatos das coordenadoras pedagógicas quanto suas 

concepções sobre possibilidades das práticas desse profissional no contexto escolar. 

Entre os relatos, a possibilidade da atuação do terapeuta ocupacional proposta, 

remeteram às questões das adaptações, das atividades de vida diária e ergonomia: 

 

Então, a gente tem a TO, que eu acredito que teria que estar aqui comigo, me ajudando 

nas adaptações, no cotidiano, do material, da questão do, da vida diária desse aluno 

dentro da escola, mas que infelizmente não consegue tá aqui (...) a TO podia me 

ajudar, como por exemplo: Almoço. Eu tenho criança que tem dificuldade no prato e 

eu não tenho como a TO ter esse tempo pra tá aqui observando e me ajudando com 

isso. (...) Até com os alunos regulares mesmo. De ergonomia, de postura, ajudar na 

questão da educação física, de orientação do globo espacial...muita coisa. (C10). 

 

 Apoiar e subsidiar  a inserção daqueles que tem deficiência nas escolas por meio de 

tecnologias específicas que facilitam o deslocamento e o acesso aos diferentes espaços, a 

adequação do material didático  e adaptação das atividades escolares de acordo com as 

necessidades específicas do aluno e a participação nas diferentes atividades educacionais como 

higiene, alimentação, lúdicas, esportivas, entre outras, são ações da Terapia Ocupacional no 

contexto da educação. 

Acerca das possibilidades da prática da Terapia Ocupacional no contexto educacional, 

também foi apontado o oferecimento de formações a respeito dessa atuação no sentido do sanar 

o desconhecimento sobre esta atuação: 

 

Então se tivesse, às vezes, até uma explicação pras professoras também, de qual é o 

trabalho da T.O., então talvez ela seria até mais solicitada e daria, traria até mais 

resultados (Trecho da entrevista C3). 

 

 A atuação do TO em escolas regulares ainda é uma prática de pouca incidência no Brasil, 

os professores desconhecem o papel do terapeuta ocupacional junto a escola regular, e veem a 

necessidade de divulgação do trabalho desses profissionais para o estabelecimento de parceria 

(IDE; YAMAMOTO; SILVA, 2011). 
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 A atuação por meio do oferecimento de formações também foi indicada como uma 

possibilidade de contribuição do TO, por ser uma oportunidade de oferecimento de 

conhecimentos específicos para suporte do professor. 

 

Ah, acredito que sim. Até pra, pra formação mesmo de, dos profissionais envolvidos, 

de monitor, de professores, de pais, isso é muito bacana. Esse ano nós tivemos, a TO 

fez uma palestra sobre desenvolvimento infantil que foi muito bacana para os pais. 

Então eu acho que essa parte de formação também, pra que tá aqui dentro da escola 

(Trecho da entrevista C5). 

 

Eu acho assim, no meu ponto de vista que TO tem muito pra oferecer, porque o 

professor, ele não tá tão ligado nessa parte motora, nessa parte da atuação física né. 

Então acho que o TO entra aí sabe, por exemplo, no início do ano, quando a gente faz 

as reuniões de HTPC, o TO poderia entrar fornecendo informações pro professor. 

Professor do maternal, por exemplo, ter aquele momento de falar: “Olha, vamos falar 

agora sobre desenvolvimento motor do maternal (...) Então eu acho que o TO, ele 

estaria relembrando tudo isso com o professor e trazendo situações novas. “Olha, você 

pode trabalhar isso dessa forma”, a criança, na prática. A TO já faz esse trabalho, mas 

eu acho que se viesse no HTPC e fizesse esse trabalho de orientar o professor, nossa 

ia ser muito bom. Muitas coisas iam fluir sabe? (...)Porque quando o professor sente 

mais seguro pra desenvolver o trabalho, ele sabe onde ele tá pisando, ele não vê tantos 

problemas, aquilo não vai atormentar o sono dele. Aquilo vai deixar ele mais 

tranquilo, entendeu? (Trecho da entrevista C6). 

 

 No relato da participante C5, o terapeuta ocupacional tem muito a oferecer ao professor 

com formações devido a possibilidade de proporcionar domínios em outras áreas do 

conhecimento que contribuíram para a sua prática. Profissionais da educação consideram 

importante a atuação do Terapeuta Ocupacional e outros profissionais especializados que 

possam contribuir com professores e funcionários da escola (YDE; YAMAMOTO; SILVA, 

2011). 

 Lourenço e Cid (2010) verificaram diversos estudos e constataram que o terapeuta 

ocupacional tem como intervenção o desenvolvimento infantil dentro da escola, não somente 

pela atuação direta com a criança, mas também por meio de capacitação aos educadores. 

  Além de tudo, a formação continuada dos professores também é um percurso para o 

início de uma mudança no contexto educacional, visando a inclusão (MUNGUBA, 2007).  

 Ainda sobre as falas das Coordenadoras, a participante C6 complementa que a bagagem 

de conhecimento do terapeuta ocupacional pode proporcionar ao professor uma segurança para 
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o desenvolvimento de seu trabalho. Segundo Rocha, Luiz e Zulian (2003), os professores se 

sentem solitários em uma proposta que necessita de parceiros e apoio, já que muitas vezes 

desconhecem questões básicas sobre os alunos com necessidades educacionais especiais, se 

sentindo impotentes enquanto educadores. 

 Munguba (2007) ressalta que o TO, ao se dedicar ao estudo da aprendizagem e da 

autonomia, encontra-se munido de arcabouço teórico e prático, enquanto ciência e profissão, 

que pode contribuir para a desmistificação de uma abordagem centrada no indivíduo: 

 

Porque assim, a gente usa em casos específicos, mas por exemplo, se eu tivesse uma 

TO, exclusiva pra minha unidade, não seriam só pros alunos com dificuldade. Eu já 

usaria ela num modo geral. Ainda mais porque a, tem um conhecimento muito grande 

de desenvolvimento das faixas etárias, do que é esperado nessa idade, do que não é. 

Então nossa, ia ser excelente né (Trecho da entrevista C4). 

 

É, é no início da minha profissão né, na educação municipal é, tínhamos a sala né, de 

SAPE (Sala de Apoio Pedagógico Específico). Que era a sala de apoio pedagógico 

específico e que atendia as crianças mesmo com dificuldades de aprendizagem, e 

vinha psicólogo uma vez por semana na escola e dava esse atendimento. Então, fazia 

atendimento aos pais, já fazia anamnese e diante desse e fazia uma avaliação também 

né, psicológica referente ao pedagógico né... Aquele que deveria influenciar a 

aprendizagem e nós tínhamos assim um retorno muito imediato né, de evolução da 

criança. Então, eu acho que isso seria bacana tá voltando pra rede né. Assim, um 

atendimento mais assim presente. Não que como eu já falei, que não, que não seja, 

mas a demanda é muito grande... Pra poucos profissionais. Então assim, seria legal 

que a, que fosse assim, não só quando fosse solicitado, mas que ele estivesse presente 

dentro da escola (Trecho da entrevista C2). 

 

A partir dos relatos acima, também se faz importante que o terapeuta ocupacional reflita 

quanto sua atuação na escola na condição de especialista, de modo que os profissionais da 

escola considerem necessário que este profissional esteja nesse local. Em ambos os discursos 

permeiam dois aspectos; o primeiro é de que o assessoramento técnico é um movimento 

prioritário para os alunos com deficiência e para os que cuidam deles e, em segundo é que o 

foco está centrado no aluno e não nos fatores que geram ou mantém barreiras para a sua 

aprendizagem e participação (CARVALHO, 2004). 

É nesse sentido que Amaro (2009) afirma ser importante uma formação com os 

educadores, em que eles possam se constituir sujeitos e, consequentemente, se implicar em um 

mundo em constante movimento.  
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No relato anterior da participante C5, ela também expõe como contribuição da prática 

do profissional de saúde na escola e acredita como possibilidade de intervenção deste 

profissional, a possibilidade de uma atuação na perspectiva clínica/terapêutica. Esse ideário 

também pode ser verificado nas colocações abaixo: 

 

Ah, por exemplo, os atendimentos, eu acho, eu não sei como vocês fazem, se é só 

orientação do professor, pros pais, talvez se vocês fizessem na escola sabe, fizesse na 

escola com a criança. Eu acho que vocês ganhariam mais tempo, avançaria mais o 

trabalho. Isso é uma opinião minha. Eu sei que a demanda é grande né? Muita criança. 

Mas se vocês conseguissem atender, por exemplo, “Ai no Lídia eu tenho 3 crianças 

que eu preciso ser atendidas, orientadas ou até tocadas mesmo né. Então vem na 

escola. Eu cederia a minha sala com maior prazer. Colocaria uma maca. Então vamos 

trabalhar essa criança aqui. Uma vez por semana, 30 minutos, entendeu? Eu acho que 

renderia muito. Não seria bom? É vocês que tem que ver né? Pra gente seria uma 

benção. Seria tipo uma, emergência de sala de recurso, entendeu? (Trecho da 

entrevista C6). 

 

Olha, eu gostaria sim, que a terapia ocupacional, ela fizessem um trabalho assim, mas 

eu não saberia se seria possível, porque antes de eu fazer a faculdade de pedagogia, 

eu fiz um ano e meio faculdade de fisioterapia e aí eu fazia estágio sem remuneração 

em uma clínica em fisioterapia e lá tinha uma T.O e era super bacana o trabalho, 

porque eu lembro, tinha uma mesinha e de tempo em tempo, eu não sei se era quarenta 

minutos, uma hora, quanto era o atendimento, vinha criança e ela jogava com a 

criança, brincava (...) Mas a terapia ocupacional se tivesse, assim como a dentista, por 

exemplo, ai uma vez na semana, que viesse na unidade né, para fazer esses 

atendimentos, nossa, ia ser muito bom, ia ser muito bacana (Trecho da entrevista C7). 

  

 Tais falas demonstram novamente a crença na necessidade do profissional de saúde 

enquanto especialista de quem detém o saber (Roriz et al, 2005), bem como quanto à força do 

modelo médico como um referencial que ainda persiste no âmbito da educação, mesmo diante 

do atual paradigma da educação inclusiva. 

 Diante dessa perspectiva, faz-se importante a Terapia Ocupacional contribuir e 

compartilhar com a discussão sobre a educação inclusiva numa perspectiva que amplie suas 

intervenções, e pensar sua atuação na escola regular de modo a respeitar a diversidade, 

considerando o processo no qual não só o aluno com deficiência deve se adaptar, mas também 

a sociedade e a escola deve se prepara para receber todos.  
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De acordo com De Carlo e Bartalotti (2001), partir do momento em que a criança com 

deficiência é vista com foco na sua patologia, o fator terapêutico impregna a escola e passa a 

determinar seu trabalho. Essa correlação explicitada pelas autoras, da deficiência que marca as 

ações e passa a guiar as práticas e processos educacionais que se estabelecer com o aluno, 

também aparece no trecho abaixo: 

 

Então se a gente já tem um laudo, é assim, a gente já tem um norte. Mas as crianças, 

elas não chegam pra gente né, rotulada, com um norte, que nem é essa a intenção. Mas 

no decorrer, a gente percebe determinadas dificuldades da criança e a gente...vai 

solicitando mesmo ajuda pra sanar essas dificuldades né? (Trecho da entrevista C2). 

 

 A fala da participante, demostra mais uma vez que as respostas se situam “fora” do fazer 

pedagógico do professor e da remoção das barreiras enfrentadas pelos alunos (CARVALHO, 

2004) 

 

 4-Parceria  

 

O Terapeuta Ocupacional ao intervir no contexto educacional pode constituir-se como 

um membro da rede de apoio para auxiliar a comunidade escolar na realização de um trabalho 

conjunto. Dessa maneira, a subcategoria “Parceria” tem como intuito contribuir para a reflexão 

de uma prática colaborativa entre os terapeutas ocupacionais e os profissionais da escola para 

o processo de inclusão. 

A presença do profissional apenas por meio da queixa, foi relatada pela participante 1, 

com sendo uma prática insuficiente para atender as necessidades das escolas e estabelecer uma 

relação de parceria: 

 

Por causa dessa questão deles virem só por causa do encaminhamento e não ter essa 

presença constante no cotidiano escolar, acredito que poderia estar presente na escola 

semanalmente, não só por causa dos encaminhamentos (...) até mesmo para esclarecer 

isso aos professores que ficam “a quem”, pois eles não sabem o que vocês fazem 

direito (...)  pois vocês são educacionais, não são clínicos, que é outro problema 

também que se confunde bastante (Trecho da entrevista C1). 

  

 Esse relato evidencia que essa relação distanciada entre profissionais da escola e equipe 

técnica dificulta o entendimento dos primeiros a respeito da prática dos profissionais da equipe 
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de apoio e, por sua vez, o apoio é concebido por uma atuação no sentido do fazer clínico em 

vez do fazer no âmbito do cotidiano escolar.  

A contribuição da terapia ocupacional na escola, é possibilitada uma vez que se tem o 

conhecimento mais próximo do cotidiano escolar para entender sua dinâmica institucional, 

fundamental para qualquer nova proposição e ação (VAN SCHAICK; BRUNELLO, 2012). 

 Nesse mesmo sentido, Calheiros e Dounis (2015) pontuam que para o terapeuta 

ocupacional exercer o domínio de sua atividade profissional em uma perspectiva inclusiva no 

campo educacional, é necessário que o mesmo entenda a forma de funcionamento da estrutura 

escolar com as suas especificidades, como currículo, plano de aula, horário de professores, 

reunião de pais e mestres (TREVISAN; DELLA BARBA, 2012), que são diferentes da rotina 

de uma instituição clínica.  

 Esse distanciamento do cotidiano escolar, reflete na relação que não se estabelece entre 

o professor e o profissional, e essa falta de convivência impossibilita a construção de um 

conhecimento compartilhado, como conta no relato abaixo:  

 

Alguns professores sim, alguns eu sei que acatam, entendem que foram orientados e 

tentam trabalhar, mudam a postura, outros já não. Temos casos aqui, que por mais que 

você fale, eles dizem “ahhh veio aqui um dia, falou assim e foi embora, não voltou 

mais.” Não entende que tem que seguir aquela rotina para ter um resultado a longo 

prazo e que é um trabalho da escola mesmo que a TO vem pra orientar, para facilitar 

os caminhos, mas que a gente tem que trabalhar diariamente (Trecho da entrevista 

C8). 

 

  O escasso contato entre técnico e professor, provoca nesse último, a sensação de ter seu 

território invadido como mostram De Carlo e Bartalotti (2001) ao trazerem a visão de que os 

profissionais de saúde costumam ser vistos também como “invasores” da sala de aula, que 

complicam a dinâmica pedagógica mais do que ajudam o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem. 

 Outro aspecto que emergiu como uma dificuldade para o estabelecimento de um 

trabalho em conjunto, especificamente com o professor, foi o feedback realizado por meio de 

relatório, que também foi apontado como um instrumento insuficiente para orientação do 

professor: 

 

(...) é mais do feedback né, do retorno. Porque muitas vezes assim, vem o relatório, 

eu leio o relatório, eu levo pra professora ler, muitas vezes ela fica com uma cópia 
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desse relatório pra ela, nós damos essa devolutiva, mas o que assim, eu sinto na fala 

de alguns profissionais que trabalham comigo, de algumas professoras, é que as vezes 

elas sentem a falta de serem assim, diretamente orientadas né, porque profissional 

vocês chegam até a coordenação e a gente repassa, mas elas sentem falta de ser direto 

essa conversa né, de vocês chegarem nelas e falar: “Olha, esse aluno, vamos fazer 

assim, assim, assim”, “Eu não percebi nada” (...)É importante esse contato né. (...) e 

aí pra eu repassar, mas as vezes ai, quando eu vou repassar, surgem outras dúvidas 

que quando eu recebi o relatório, não me surgiram. Então as vezes o profissional ir 

direto com o professor, talvez num horário de HTPI, sentar com a professora: “Olha, 

eu vi sua aluna, eu observei, eu fiz um relatório, dá uma lida, vamos ver juntos, o que 

que você acha?” (Trecho da entrevista C8). 

  

 Segundo Van Schaik e Brunello (2012), professores e educadores ressaltaram a 

necessidade de poder contar com o apoio sistemático e rotineiro de equipe de saúde a 

assistencial. Essa forma de funcionamento poderia facilitar o aprofundamento das reflexões e 

práticas que fundamentariam o desenvolvimento do trabalho da equipe pedagógica, ampliando 

as motivações do enfrentamento das situações cotidianas e ajudando a compreender os sujeitos 

em sua totalidade. 

 As dificuldades decorrentes da insuficiência de articulação entre profissionais de 

diferentes áreas, devido à falta de atividades conjuntas, se configuram como um importante 

obstáculo para a efetivação de ações e projetos com práticas inclusivas (SILVA et al, 2016).  

Por outro lado, foi relatado a existência de parceria entre terapeutas ocupacionais e 

professores, principalmente no apoio a este último, diante do aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

 

Então, eu acho que é um apoio muito grande pra nós, porque surge muitas dúvidas, 

principalmente quando se trata de inclusão. É que pra algumas professoras ainda é 

muito novo isso, tem professor que nunca pegou um aluno de inclusão, como que eu 

faço isso, que que é essa inclusão. Então, qualquer dúvida que elas têm, eu tento dá o 

respaldo aqui. Quando eu não consigo, é pra eles que eu recorro. Então, TO passa 

aqui, “tô” com... Então as vezes é coisa simples, mas eles vêm, eles dão todo esse 

suporte pra mim, principalmente na parte pedagógica, que eu acho que é o nosso foco 

principal né. A gente inclui, tenta a socialização tudo, mas a gente quer ver avanço 

também na aprendizagem (Trecho da entrevista C8).  

  

 O terapeuta ocupacional pode colaborar para que o professor possa entender a 

individualidade de cada aluno, a maneira como ele  aprende para que ele consiga reconhecer e 
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legitimar a singularidade e potencialidade do estudante (VAN SCHAIK; BRUNELLO, 2012). 

De acordo com as autoras, o investir na relação professor-criança, este primeiro poderá ter 

desejo pelo conhecimento sobre seu aluno em suas especificidades e, o levará a buscar por 

possibilidades de trabalhos a serem desenvolvidos.  

 Na visão de professores, esta parceria com o profissional se fez necessária no sentido do 

acompanhamento integral às necessidades dos alunos, possibilitando ao professor em uma via 

de mão dupla,  inteirar-se da condição clínica de seus alunos, os progressos, as dificuldades, o 

desenvolvimento socioemocional, psicomotor e concomitantemente, manifestarem interesse 

em compreender o aluno do ponto de vista clínico, visando adequar métodos, materiais e 

conteúdos no campo pedagógico (SILVA et al, 2016). Para Carvalho (2004), esses aspectos 

fazem parte de um imaginário social em torno da deficiência como manifestação da diferença 

por razões patológicas. 

 Outro aspecto que emergiu na fala da participante C8 foi com relação à preocupação 

com a “parte pedagógica” a “aprendizagem”. Segundo Carvalho (2004), há que se discutir as 

necessidades básicas de aprendizagem - leitura, escrita e cálculo e examinar todas as variáveis 

implícitas na tríade do cotidiano das salas de aula: professor/aluno/conteúdos de aprendizagem. 

Para a autora, o exame das relações que se estabelecem nessa tríade deve ocorrer numa moldura 

afetiva, pois os aspectos emocionais influenciam na motivação de alunos e professores, em suas 

autoestimas e no teor da solidariedade que permeia as relações interpessoais. 

 A grande questão é como transformar o cotidiano da escola, que defende o mito da 

igualdade de oportunidades e a traduz com o oferecimento de uma educação idêntica para todos, 

desconsiderando a diversidade e a complexidade, e desconhecendo-se os diferentes idiomas de 

ensino e aprendizagem (CARVALHO, 2004). 

Dessa maneira, a constituição do sujeito educador e a construção da sua autonomia são 

condições indispensáveis para que esse possa vir a construir práticas inclusivas, com revisão de 

princípios, valores e concepções educacionais que permeiam a prática educativa, através dos 

procedimentos utilizados pelos educadores no processo de ensino/aprendizagem (AMARO, 

2009). 

Com relação ao suporte dos profissionais da saúde na educação, pode-se mencionar a 

metodologia da Consultoria Colaborativa. Definida como um processo no qual o consultor 

trabalha numa relação igualitária e não hierárquica com o consultante, pode ser composta por 

diversos profissionais, dentre eles, o terapeuta ocupacional. Tendo em vista contribuir para o 

processo de inclusão escolar, a consultoria colaborativa promove assessoramento por meio de 

ações que envolvem crianças, família e equipe escolar (BALEOTTI, ZAFANI, 2017). 
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Nesse sentido, o terapeuta ocupacional propõe dispositivos para o redimensionamento 

da prática por meio da aplicação de ações relacionadas à orientação dos professores quanto às 

particularidades de cada aluno e projetos que objetivam a sensibilização da comunidade escolar 

para a superação de preconceitos que se constituem como barreiras atitudinais (BALEOTTI, 

ZAFANI, 2017). 

 

Educação Inclusiva na escola regular 

 

Esta categoria reúne os relatos que emergiram a respeito das concepções sobre o 

processo da educação inclusiva e os aspectos que o permeiam. 

As políticas educacionais no âmbito da educação inclusiva contribuíram para o acesso 

de crianças com deficiência ao ensino regular e, se faz necessário buscar compreender o como 

vem sendo concebido esse processo que viabiliza o atendimento às crianças com deficiência e 

a diversidade na escola inclusiva. 

A diversidade é uma das principais características da inclusão escolar e o relato abaixo, 

mostra como este processo tem possibilitado a convivência entre os diferentes e a escola como 

cenário onde se estabelecem os laços sociais:  

 

Olha, a inclusão, eu penso assim, é uma política pública e tinha que acontecer, não é 

uma coisa assim que não era pra ter. Eu acho muito válido a gente ver os alunos...eu 

brinco, falo muito assim: Eles têm amigo de infância, coisa que eles não teriam, 

amigos de infância regular. A gente tem caso da Margarida4, por exemplo, que tem 

muita dificuldade de comunicação. Ela é down, ela é autista, mas ela tem uma 

amiguinha da classe dela, que espera ela pro lanche todo dia. E é uma coisa, essa 

menina não teria contato com uma Margarida e uma Margarida não teria contato com 

essa menina. Então é uma coisa de interação social muito necessária (Trecho da 

entrevista C10). 

 

 O desvelamento sobre a deficiência e desconstrução sobre seu imaginário e suas 

diferenças podem ser chaves para a superação dos processos de exclusão social e escolar, 

necessárias para o desenvolvimento das relações sociais (ROCHA, 2007). 

O ambiente escolar possibilita à criança sem deficiência aprender que o ambiente social 

é constituído de pessoas singulares, com características diversas que devem ser respeitadas 

(IDE; YAMAMOTO; SILVA, 2011). Isso é possível quando os trabalhos realizados abrem 

                                                            
4 Nome fictício 
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espaço para atitudes de respeito às diferenças, a cooperação, a humildade e a amizade entre 

todos os alunos, colaborando significativamente para a melhora da relação entre as crianças e 

professores. 

Ainda a respeito da temática da diversidade e a escola, os profissionais se questionam 

sobre o que é e como garantir atendimento às crianças com deficiência promovendo sua 

participação e garantindo seu processo de ensino/aprendizagem: 

 

Então, é eu acho que tem que ter e, a gente trabalha bastante nesse sentido de, do 

incluir como? Como, o que é? É, então o pedagógico, como que eu incluo meu aluno 

no pedagógico, porque as vezes ele não dá conta de fazer igual a turma. Por isso eu 

deixo ele de lado? Então, eu não trabalho com ele? Dá lá a pecinha pra distrair, 

enquanto os outros fazem atividade? Então isso não é inclusão. Nas atividades, o que 

tem paralisia cerebral ou a cadeirante, por exemplo, é as vezes na hora de ver o plano 

de aula, tem lá uma atividade de coordenação motora, e a professora já coloca 

observação: para esse aluno, será feito de tal maneira. Quer dizer, tem a preocupação 

de preparar também (...) até na hora da areia, que é uma atividade mais livre, que eles 

interagem mais um com os outros, e tem os aparelhos recreativos, as estagiárias tão lá 

no meio. Então quer escorregar, então elas vão lá, elas ajudam. Então assim, a gente 

procura incluir também. E no social, trabalha muito com os outros alunos, do diferente 

na sala né (...) então quando a professora quer ajudar o aluno de inclusão, quer dar 

esse suporte pra ele, os outros também querem ajudar. Então a gente treina eles né. 

Vai lá ver se seu amigo precisa de ajuda, empurra a cadeirinha da amiga, e assim eles 

vão abraçando a causa junto (Trecho da entrevista C4). 

 

 No discurso da participante, ela nos mostra como é o processo de significar as práticas 

pedagógicas adequando as situações para garantir a aprendizagem e participação de seu aluno, 

porém ainda permeia um discurso em que o categoriza como “aluno de inclusão”. 

Cada criança é única e as necessidades que apresentam também tem caráter singular e 

envolvem, mais do que o desempenho acadêmico, o desenvolvimento do sujeito como um todo, 

o que traz novos desafios ao professor e à equipe pedagógica (VAN SCHAIK; BRUNELLO, 

2012). Ainda segundo as autoras, os professores reconhecem que todas as crianças têm suas 

particularidades, mas que muitas vezes, ele tem dificuldade em dar a devida atenção a cada uma 

delas em função do número excessivo de alunos em sala de aula. 

 Entre às dificuldades encontradas pelas crianças com deficiência, assim como as 

apontadas pelos professores, indicam que tais dificuldades parecem não estar diretamente 

relacionadas às deficiências das crianças matriculadas nas escolas ou de seus quadros clínicos, 
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mas sim a todo o contexto educacional (YDE; YAMAMOTO; SILVA, 2011). O relato abaixo 

parece corroborar com as autoras, em que a participante C3 explica as dificuldades do processo 

de inclusão escolar:  

 

(...) eu acredito que a inclusão, tinha que ser retrabalhado, esse tema. Porque hoje 

inclusão, só fica dentro da sala de aula, eu acho que não seria uma inclusão. Eu acho 

que teria que ter um maior preparo pra receber esses alunos, porque tem muita escola, 

tanto física quanto pedagógica, despreparada. Porque colocar só o aluno na sala é 

fácil, agora fazer ele se sentir da sala, aí é que é o problema. Aí eu acho que ainda 

falta um pouquinho pra caminhar nesse sentido (Trecho da entrevista C3). 

 

Inclusão escolar não significa apenas a inserção do aluno com deficiência em um 

ambiente comum a todos, é necessário que ela seja parte integrante do contexto escolar, isso 

significa, entre outros aspectos, participar ativamente de todas as atividades sociais e 

pedagógicas que se desenvolvem nesse contexto (PAULA; BALEOTTI, 2011).  

A criança pode estar no ambiente escolar comum como uma concessão e não sujeito 

participante dos processos educacionais. Rocha; Luiz; Zulian (2003) complementam que não é 

suficiente a matrícula e a presença da criança com deficiência na escola regular e que apenas 

isto não garante seu processo de aprendizagem e socialização pois, a escola pode se configurar 

nessa situação como um espaço de exclusão ou de inclusão perversa. 

 A inserção de algum aluno com deficiência em uma escola comum não lhe assegura que 

ele será bem acolhido por seu professor (OMOTE et al, 2005). A aceitação do professor foi 

mencionada como um desafio no processo de inclusão escolar: 

  

Nossa, o desafio é, assim eu acho que o desafio maior que a escola tem, é o professor 

aceitar essas crianças na sala, como mais um aluno que ele vai trabalhar de forma 

normal né, e não tratar essa criança com discriminação entendeu? Graças a Deus, a 

gente tem um grupo de professores que abraçam, acolhe essa criança quando ela 

chega. E muito preocupados em aprender, em correr atrás. Mas esse é nosso desafio e 

assim, que a escola inteira trabalhe com essas crianças, que aceite né, com amor, 

porque quando eles chegam, eles desestruturam a escola inteira. Não é só aquela sala 

né. Que nem o professor as vezes ele não sabe o que fazer, muitas vezes ele não tem 

ajuda, não tem monitor, não tem estagiário. (...) Gente, isso é muito difícil. Então as 

vezes eu chegava na porta da sala, tinha um rodando no chão, o outro grudado na 

professora e o outro correndo pela sala gritando e a professora...a nossa sorte, a 

professora é formada em educação especial, então ela conseguia ajeitar as situações, 

mas não é fácil...até equilibrar (...) Então eu acho que nosso maior desafio é isso, ter 
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um equilíbrio sabe? Dar um ambiente legal pro professor trabalhar, ter ajuda pra ele, 

pra gente conseguir também assistir né (Trecho da entrevista C6). 

 

 No relato anterior também foi citado a importância da presença de uma acompanhante 

dentro de sala de aula, para auxiliar a criança que tem mais dificuldades decorrentes da 

deficiência, seja para acompanhamento nas atividades pedagógica, na higiene pessoal e 

alimentação ou somente para dar suporte ao professor (VAN SCHAIK; BRUNELLO, 2012). 

 Para Carvalho (2004), precisamos admitir que a escola tem legitimado a exclusão, 

mesmo quando procura inserir alunos nas classes regulares, mas sem os apoios necessários. 

Vale ressaltar a importância da colaboração do terapeuta ocupacional nesse processo em vista 

da educação inclusiva. 

 O enfrentamento a esse processo pode se dar por meio de atividades no coletivo e no 

individual de modo a apoiar educadores e alunos visando constituir bons encontros capazes de 

fortalecer a todos nas atividades desenvolvidas (ROCHA; LUIZ; ZULIAN, 2003). 

 

 1-Formação e Qualificação do Professor 

 

 Antes de iniciar as reflexões acerca da formação e qualificação de professores, se faz 

necessário explicitar que os motivos que levaram à inserção deste tema como subcategoria da 

“Educação Inclusiva na escola regular” devem-se ao fato de os relatos sobre a temática 

emergirem no conteúdo das entrevistas como sendo um dos desafios da prática inclusiva no 

contexto escolar. 

As falas apresentadas pelas participantes consideraram que a formação do professor não 

fomenta práticas pedagógicas com o aluno com deficiência, tornando a inclusão, um desafio: 

 

A gente se forma em pedagogia e psicopedagogia e os professores também, mas 

ninguém está totalmente preparado, porque cada criança é uma, independe se é autista, 

hiperativo, intelectual, a gente vai aprender no dia a dia, cada criança é única. Eu 

acredito que não há diferença entre as crianças que tem laudo ou não, para mim não, 

mas eu percebo que para os professores pesa bastante, no sentido em que causa uma 

insegurança no professor (Trecho da entrevista C1). 

 

Então, a pedagogicamente, a gente tem a dificuldade da falta de informação pra isso. 

Então além de ser uma diversidade muito grande, é difícil ter um curso que abrange a 

tudo isso. Se a gente tem poucas pessoas que sabem atuar com essas deficiências. E a 

gente tem, no caso, deficiências muito especificas, que é o caso dos surdos. Então 
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engloba toda linguagem, a questão do desenvolvimento como foi antes, há surdo que 

são associados com outras deficiências e a gente sente falta assim de, de apoio mesmo 

como fazer (Trecho da entrevista C10). 

 

 Problemas sobre a relação entre teoria e prática são recorrentes em relatos de professores 

(AMARO, 2009). Segundo Omote et al (2005), os professores de um modo geral, não 

receberam formação especializada para lidar com o aluno com deficiência em suas salas de 

aula, e a capacitação não seria apenas para a compreensão das características e necessidades 

deste aluno, mas também a necessidade de se construir uma nova visão de ensino e 

aprendizagem embasada em atitudes favoráveis à inclusão.  

 Amaro (2009) acredita ser necessário desmistificar que existe alguém (um especialista, 

por exemplo) que saiba qual é a melhor atividade, a melhor forma de se relacionar e de ensinar 

pessoas com deficiências específicas. Para a autora, não existem atividades certas para pessoas 

cegas, para pessoas com paralisia cerebral, para pessoas com deficiência mental ou para pessoas 

que não escutam, existem atividades que podem ser boas de acordo com determinada finalidade 

que depende da necessidade específica de cada sujeito.   

 Também surgiram relatos sobre as dúvidas que o professor encontra no do dia-a-dia 

sobre como lidar com a demandas que emergem na sala de aula de modo a atender a todos: 

 

Mas eu digo de formação mesmo. Como o professor vai trabalhar com aquele aluno e 

os demais alunos da sala, sem prejudicar nem um, nem outro. Como que a escola vai 

se preparar fisicamente, na estrutura, pra receber aquele aluno. (...) Eu acho que falta 

um pouco de informação, porque tudo que a gente sabe, é porque a gente que vai 

buscar.  Não é uma coisa, e não é específico da situação que a gente vai receber, no 

caso. É uma coisa geral. Eu acho que falta um pouquinho disso (Trecho da entrevista 

C3). 

Com relação a formação de educadores, Carvalho (2004) apresenta duas tendências; 

primeiramente, o movimento de criticar a formação e identificar as lacunas existentes, porém 

permanecer numa postura “engessada” e imobilizada ao invés de produzir as mudanças 

necessárias. Por outro lado, reconhecer a necessidade de atualização, já é o inicio de um 

processo que nos tira da acomodação e que permite gerar movimentos em busca de renovação.  

 

(...) mas é muito difícil sem você ter o, o apoio técnico que você precisa. Sem você 

ter quem te oriente nas coisas. Porque existe pessoas que são abertas sim inclusão, 

mas a gente ainda tem nas escolas e eu tenho aqui, profissionais que acham um 

absurdo. Uma criança estar dentro de sala, sem estar dentro do nível das outras. E a 
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exigência é outra pra eles. Ele não tem que tá no nível das outras, ele tem que tá no 

nível deles e avançando dentro do nível deles. E quando “cê” pega sala numerosa, a 

gente tem sala aqui com 32 alunos e inclusão dentro. É muito difícil pro professor. 

Ter 32 diversos, porque a diversidade é muito grande e mais aquele que tem um 

conteúdo diferenciado (Trecho da entrevista C10). 

   

 .  

De acordo com C10, há dificuldade de alguns professores lidarem com a aceitação do 

aluno com deficiência e suas necessidades educacionais especiais, comparando seu 

desempenho com outros colegas e as dificuldades da escola enquanto ambiente de trabalho. 

Amaro (2009) mostra que apesar dos professores mostrarem-se geralmente favoráveis à 

educação inclusiva, também discursam sobre os obstáculos como o pouco conhecimento 

acadêmico específico que possuem, ao grande número de alunos por sala de aula, a falta do 

apoio de outros professores e profissionais da escola. 

Segundo a autora, o educador ficou preso em imagens estereotipadas sobre o que é 

educar e como educar, cunhadas pela cultura tradicional, acreditando ser necessário repensar 

os processos de formação, de modo a favorecer a constituição do sujeito educador. 

A quantidade de alunos por sala também se apresentou como queixa generalizada 

segundo Carvalho (2004). Para a autora, esse fator dificulta o trabalho do professor, 

principalmente se ele utilizar procedimentos tradicionais de educação, sem utilizar a atividade 

em grupo ou desenvolvimento de currículos por projetos de trabalho como recurso. 

Os relatos acima também abordam a importância do trabalho contínuo de formação e 

apoio mútuo aos envolvidos no processo da Educação Inclusiva precisando que esteja presente 

no cotidiano das práticas profissionais. Porém, segundo Amaro (2009), se faz necessário 

também uma formação em que os professores possam se constituir enquanto sujeitos e se 

implicar em um mundo em constante movimento. 

Novamente traz-se a importância da atuação do TO por meio da consultoria 

colaborativa, como tem mostrado alguns estudos (TOYODO et al 2007; TREVISAN; DELLA 

BARBA, 2012; BALEOTTI, ZAFANI, 2017) voltados a discussão das práticas para auxiliar 

educadores com estratégias pedagógicas promovendo a resolução de problemas na sala de aula 

e escola como um todo. 

 

2-Interface Saúde e Educação 
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No âmbito escolar, a articulação entre saúde e educação tem estado bastante vinculada 

ao processo de inclusão das crianças com deficiência tendo os profissionais de saúde uma 

parcela importante de contribuição para esse processo. 

Frente ao questionamento sobre a idealização da articulação do trabalho entre Educação 

e Saúde, duas coordenadoras trouxeram a prática do profissional de odontologia no contexto 

escolar como exemplo:  

 

Humm...eu acho que a, a saúde podia trabalhar mais dentro da escola. Porque hoje em 

dia nós temos a saúde, só através da dentista. Então eu acho que seria importante, vir 

talvez, não necessariamente uma médica assim, mas periodicamente vim uma 

enfermeira, fazer um treinamento com as professoras ou ela própria atender...De ter 

uma pessoa, como a dentista. Porque a nossa dentista não fica aqui todos os dias. Ela 

vem dois meio períodos na semana. Eu acho que se tivesse uma outra pessoa da saúde, 

que atendesse, não na área dentária, que atendesse em outras áreas, seria bacana 

também. (...) Por conta de alguma, de algum acidente que acontece na escola. Por 

mais que a gente tenha uma ideia do que fazer e como abordar, nós não somos 

especialista na área. Nós não sabemos exatamente. A gente tem uma noção só. É 

diferente de uma pessoa que é formada naquilo né? (Trecho da entrevista C3). 

 

É possível e nós temos aqui na nossa unidade um trabalho de saúde e educação, que é 

o caso da nossa dentista por exemplo, porque ela não é da área da educação, ela é da 

área da saúde. Ela vem duas vezes na semana no período da manhã e duas vezes no 

período da tarde, e como eu posso falar, ela é parte da equipe sim, faz parte do nosso 

quadro de funcionários (...) porque assim, mesmo que duas vezes na semana, mas 

como ela está aqui todas as semanas (...) então dá certo o trabalho sim. Aqui dá certo 

(Trecho da entrevista C7) 

 

A partir desses discursos, percebe-se que a prática idealizada por algumas participantes 

é aquela em que o profissional está presente na escola para a realização de um trabalho voltado 

à clínica e ao aspecto da necessidade da “especialidade” para lidar com algumas situações do 

cotidiano escolar.  

Segundo Carvalho (2004), na área da Educação, o binômio teoria/prática assume 

proporções muito complexas porque muitas vezes os professores sempre solicitam o 

“especialista” para orientações práticas, receitas do como fazer, valorizando bem menos do que 

seria desejável o embasamento teórico. 

 Uma outra alternativa apontada com uma possível articulação entre educação e saúde 

foi o Centro de Atendimento Educacional Especializado. 
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Como que eu posso unir o profissional da Saúde com o profissional da Educação? 

Nossa, na verdade nunca pensei sobre isso. Não sei. Será que um centro de 

atendimento da saúde, onde mais especifico pros alunos, por exemplo né, porque que 

nem, eu acho que o Ettore seria um, um lugar que a gente vê como referência de saúde 

e educação. O, a APAE também, mas tá bem desligada da prefeitura, acho que não sei 

se tem o convenio ainda ou não. Mas eu acho que seria assim, um centro onde a gente 

pudesse contar com o pessoal da saúde pra encaminhar os alunos que precisassem 

desse suporte (Trecho de entrevista C4). 

  

 Apesar da participante C4 trazer uma alternativa que não se refere ao profissional 

atuando dentro da escola, percebe-se que nesse discurso e os dois anteriores (trechos de 

entrevistas de C3 e C7), apresentam a ação do profissional de forma clínica àquela voltada ao 

aluno, sem fazer menção a um trabalho conjunto com os atores do contexto escolar.  

 Segundo Rocha, Luiz e Zulian (2003) e Rocha (2007), a intervenção da Terapia 

Ocupacional nas escolas não é clínica, nem voltada aos aspectos específicos dos alunos, não 

visa o convencimento de atitudes corretas e nem rever questões pedagógicas; trata-se um 

trabalho a ser desenvolvido com todos os atores – professor, aluno, família e comunidade- 

objetivando o aparecimento das dificuldades, dos sentimentos, das emoções que permeiam o 

relacionamento com a proposta da inclusão. 

 Surgiu como aspecto da articulação educação e saúde, a deficiência dos Serviços de 

Saúde do munícipio em atender a demanda que origina nos Serviço de Educação: 

 

Acho que poderia ter um contato direto da educação com a saúde, porque o que 

acontece é que a gente encaminha as crianças, e o terapeuta faz a avaliação, percebe 

que a criança precisa, independente se é psicólogo, fonoaudiólogo, então demora, 

chega lá na hora, não tem vaga pra esse atendimento, ai morre todo o trabalho 

educacional, porque na saúde está faltando a presença desses profissionais. Não tem 

sucesso quando é pra saúde pois, quando é pra saúde, para! ou tem uma demora muito 

grande, a gente fica dependente né, nós fazemos todo nosso trabalho, o TO também 

faz, chega lá na saúde, para o processo (Trecho de entrevista C1). 

 

(...) as duas redes tinham que tá equipada pra isso, porque não adianta nada eu por as 

TOs da educacional pra conversar com uma TO da saúde pra cidade inteira. Não tem 

como elas passarem casos. Então falta na saúde, os profissionais pra receber essa 

parceria, se não fica tudo educação (...) Nem colocar todas as TOs dentro da saúde vai 

ser solução, porque daí elas passam a reabilitação e eu não vou ter o trabalho dentro 

da escola, nem colocar todas as TOs na escola pra fazer reabilitação, porque a gente 
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tem crianças e tem adultos, que precisam de TO e que não estão na escola e que ficam 

sem (Trecho de entrevista C10). 

 

 A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) 

preconiza a articulação entre serviços da Educação e da Saúde tendo em vista o 

desenvolvimento de projetos para atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos. 

Com relação à fala anterior da C1, Silva et al (2016) apontam a necessidade de um 

trabalho integrado entre saúde e educação para a atuação junto ao aluno, apontando para o fato 

de muitas vezes as professoras conceberem o modo de trabalho desenvolvido com a criança 

como sendo fragmentado tanto pela educação quanto pela saúde. 

Atualmente, o munícipio tem um déficit de serviços de Saúde voltados ao atendimento 

à criança e adolescência em suas necessidades. Esse aspecto também colabora para que a 

expectativa dos educadores diante da equipe técnica seja de uma atuação voltadas aos moldes 

da saúde ou uma insatisfação pelo fato de seu aluno não ser atendido diante de suas dificuldades. 

As relações entre saúde e educação não se explicam nem pela patologização, nem pela 

medicalização das dificuldades de aprendizagem, ao contrário, com ações preventivas em 

saúde, como por exemplo, acompanhamento de puericultores para evitar enfermidades ou seus 

agravamentos (CARVALHO, 2004).  

Segundo Inojosa (2001), a desarticulação entre os setores, resulta num atendimento em 

que os sujeitos não são assistidos de maneira integrada e/ou continuada, com uma atuação que 

não permite superar a exclusão social e nem promover efetivamente o desenvolvimento social. 

Assim, as ações conjuntas de profissionais das áreas da saúde, assistência social, e 

educação, são fundamentais para apoiar os trabalhos nas escolas, visando um trabalho para além 

do informativo ou diagnóstico, de modo a potencializar a ação de cada profissional em suas 

especificidades, com uma atuação colaborativa que supere a fragmentação dos saberes e fazeres 

(SILVA et al, 2016). 

Na Secretaria de Educação do município, apesar de constar em seu quadro a equipe 

técnica, ainda assim tem-se dificuldades da realização de um trabalho articulado e em equipe. 

Dentre suas dificuldades estão os aspectos da organização do trabalho pela qual a equipe está 

submetida. Glat et al (2006) pontua que a existência de uma equipe multidisciplinar ou 

multiprofissional não garante que o trabalho desenvolvido seja integrado ou interdisciplinar, 

pois não basta que um grupo de profissionais se reúna para discutir um caso, cada um 

apresentando sua visão e o tipo de atendimento a ser prestado ao cliente. 
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Além disso, há outros aspectos que interferem na concretização de uma educação 

inclusiva relacionados às dificuldades de implementação do modelo colaborativo entre os 

profissionais que, de modo geral, não têm sido formados com esta cultura de colaboração, tendo 

como referência o tradicional modelo pedagógico. Há também questões administrativas e 

gerenciais (macro, intermediário e micro) que favorecem a manutenção de um modelo 

tradicional. Sendo assim, para a concretização de ações que visem a educação inclusiva, é 

necessário a identificação e remoção de barreiras conceituais, atitudinais e político-

administrativas, sem hierarquia na medida em que todos esses aspectos se inter-relacionam 

(CARVALHO, 2004).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como concluir um trabalho quando se considera a sua realização o ponto de partida para 

futuros e possíveis projetos que se pensa implementar na prática de um pequeno grupo de 

profissionais, que constitui o Serviço de Terapia Ocupacional, que tem uma ampla comunicação 

com as unidades escolares, tendo nesses encontros a oportunidade de semear todas essas 

reflexões? 

Na construção do referencial teórico foi possível verificar que muito se caminhou 

enquanto legislação, para a garantia da educação como direito todos os alunos, independente 

de suas características pessoais, culturais e sociais que possibilitaram a inserção de alunos com 

deficiência no ensino regular.  

Os desafios da inclusão são verificados na dificuldade das escolas em prover recursos e 

ambientes adequados às necessidades dos alunos e de professores e profissionais da educação, 

entre eles o terapeuta ocupacional, em atuar de maneira que respeite essas diferentes 

necessidades educacionais.  Apesar do processo histórico recente apontar para o paradigma de 

inclusão social e da necessidade de reestruturação da Educação, porém ainda há muitas ações 

vinculadas a uma vertente médico pedagógica e um discurso bastante vinculado às concepções 

do modelo da Integração, em que o indivíduo é responsabilizado por se encaixar no sistema 

educacional. 

A ficha de encaminhamento proposta pelo Serviço da Terapia Ocupacional é um 

instrumento que corrobora com essa visão reducionista de todo o processo educacional, e 

também tem como consequência o distanciamento do terapeuta ocupacional do cotidiano das 

escolas e das relações que emergem no contato entre o professor e seu aluno e da possibilidade 

de ambos profissionais compartilharem seus saberes. 

Outro aspecto da ficha de encaminhamento é que ela reforça a necessidade de atuação 

do terapeuta ocupacional como o especialista, e o profissional necessário para trabalhar com a 

criança com deficiência e dificuldades escolares e o responsável por oferecer as respostas aos 

professores sobre a forma de trabalhar com esse público. 

Dessa forma, se faz importante ampliar a gama de atuação, com um voltado olhar para 

o cotidiano da escola, se aproximar desses protagonistas e numa relação de saberes 

compartilhados, promover a valorização da diversidade do aluno, o respeito por suas 

características e dar passos para uma escola inclusiva. 

Para isso, é necessário a reestruturação desse instrumento como ponto inicial de uma 

proposta de intervenção da terapia ocupacional, de modo a permitir que o professor se debruce 
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para o cotidiano de seu aluno e nesse olhar encontre suas necessidades diante das barreiras que 

se constituem no sistema educacional, nas atitudes e nas relações,  possibilitando ao terapeuta 

ocupacional,  que essas questões sejam a sua demanda e foco de intervenção.  

A nova proposta é possibilitará um reinventar das práticas de intervenção do terapeuta 

ocupacional e permitirá uma articulação compartilhada entre seu saber e o do professor de 

ensino regular, a fim de promover uma reflexão individual e coletiva sobre todas  as práticas 

que permeiam o aluno com deficiência e dificuldades escolares, visando refletir sobre diferentes 

práticas e recursos pedagógicos, diferentes modos de avaliação do desempenho desses alunos. 

Enfim colaborar para a escola seja um espaço de pluralidade de saberes, práticas, 

culturas e modos de existir. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo. As informações existentes neste 

documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos da pesquisa, e saiba da sua 

participação e importância, bem como que sua participação deverá ser espontânea.  

Informações sobre a pesquisa: 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada: A concepção da terapia 

ocupacional na educação regular: ampliando caminhos. Essas informações estão sendo 

fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que tem o objetivo identificar as 

concepções de educadores e de terapeutas ocupacionais sobre a atuação do profissional de 

Terapia Ocupacional na Educação Inclusiva no município de Araras/SP. 

Será aplicado um questionário sob forma de entrevista contendo dados demográficos (idade, 

gênero, escolaridade entre outras) e perguntas sobre o a atuação dos terapeutas ocupacionais na 

rede de ensino municipal. 

 A aplicação dos questionários terá duração de aproximadamente 60 minutos e ocorrerá no local 

de trabalho de cada coordenadora. 

Não são esperados riscos ou desconfortos relacionados a esse procedimento. As informações 

obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros voluntários, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum sujeito da pesquisa. Não haverá despesas, compensações ou benefícios 

diretos pela sua participação, que deve ser livre e voluntária. Você também tem o direito de ser 

mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. Mesmo concordando em participar, 

você poderá desistir em qualquer momento do estudo, sem qualquer dano ou prejuízo. Em 

qualquer etapa da pesquisa, você poderá ter acesso ao orientador do estudo, a Profa. Dra.Carla 

Cilene Baptista da Silva. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), R. Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, 

São Paulo, telefone (11) 5571-1062, E-mail: cepunifesp@epm.br. 

Eu,_________________________________________RG:_______________________ 

acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li e que foram lidas 

para mim, descrevendo a pesquisa: “A concepção da terapia ocupacional na educação 

regular: ampliando caminhos” ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem utilizados, seus desconfortos e que não há riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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                                                             Araras,____de____________________2017. 

 

      ________________________________ 

          Assinatura do participante 

                                                                   

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante ou representante legal para a discussão neste estudo. 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa                                   Data: ___/___/___ 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista  

1) Fale um pouco sobre o que você pensa sobre processo de inclusão, de educação 

inclusiva? (Dificuldades e Benefícios). 

2) O que você entende/conhece sobre a profissão Terapia Ocupacional? 

3) Em que situações você solicita a intervenção do Terapeuta Ocupacional? Com 

quais os objetivos? 

4) Em sua opinião, qual a importância deste profissional atuando na educação? 

5) Que possibilidades de atuação/intervenção imagina que este profissional tem na 

Educação? 

6) Acredita que existe uma parceria entre os educadores/professores e TOs? Se sim, 

como acha que pode ser essa parceria? 

7) Como você pensa que poderia ser uma parceria entre Educação e Saúde? 

8) Algo que queira acrescentar? 
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 ANEXO A - Ficha de Encaminhamento de Terapia Ocupacional 

 

Essa triagem deverá ser enviada à Secretaria Municipal de Educação, Setor de Educação 

Especial, via C.I., em envelope lacrado, aos cuidados das Terapeutas Ocupacionais da sua 

unidade escolar. 

 

1) Identificação do aluno: 

• Nome: ___________________________________________________________________ 

• Data de nascimento: ____/____/_______ Idade: ___________ 

• Série: _______________    Período: _______________ 

• Unidade Escolar: __________________________________________________________ 

• Aluno da Unidade Escolar desde: _____________________________________________ 

 

2) Nome do responsável: __________________________________________________ 

• Telefone para contato:______________________________________________________ 

Identificação da equipe escolar envolvida no caso: 

• Nome completo do professor: ________________________________________________ 

• Nome completo do coordenador:______________________________________________ 

 

3) Queixa apresentada:    

• Cognitiva   

(    ) Dificuldade de Aprendizagem 

(    ) Outros:___________________ 

 

 

 

 

• Motora 

(    ) Global 

(    ) Fina 

(    ) Outros:___________________ 
 

 

• Visual 

(    ) Usa Óculos 

(    ) Parcial 

(    ) Total  

(    )Outros:__________________ 

 

•  Auditiva 

(    ) Total 

(    ) Parcial 

(    ) Outros:___________________ 

 

 

• Descreva: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4) Já foi realizado contato com a família? Quais informações foram obtidas? Descreva. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5) Fale das características do aluno? Pontue seus aspectos positivos. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6) O aluno está em investigação diagnóstica? Possui algum laudo médico? Especifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Realiza algum tipo de acompanhamento extra-escolar?  

(    ) Terapia Ocupacional 

(    ) Fonoaudiologia 

(    ) Psicologia 

(    ) Fisioterapia 

(    ) Hidroterapia 

(    ) Equoterapia 

(    ) Outros? _______________________ 

 

8) Realiza as seguintes atividades com independência, caso não, justifique: 

 

 Não 

sei 

Sim Não Justifique: 

Uso do banheiro     

Alimentação     

Escovação     

Brincar     

 

9) Em que você acredita que uma avaliação pela Terapia Ocupacional pode beneficiar seu 

aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Araras, ______ de ___________________ de ________. 

 

_______________________________________    

                                                                                   Equipe Gestora  

 

 ______________________________________    

                                                                                    Professor 
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ANEXO B - Parecer da Secretaria de Educação do munícipio de Araras 
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ANEXO C - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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