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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Ensino em Ciências da Saúde – Modalidade Profissional 
 

PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

 

Aluna: Ana Paula Almeida de Aragão 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Rojas Acosta. 

 

A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: PROMOÇÃO DO ACESSO AOS 

DIREITOS GARANTIDOS 

 

 O produto apresentado como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Ciências em 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo, consiste numa proposta de 

formação, na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, a ser realizada 

com profissionais e gestores dos diversos pontos de atenção da rede municipal 

de saúde de São Sebastião, devendo estender-se para serviços de outras 

políticas públicas e para a comunidade.  O objetivo principal é socializar os 

resultados da pesquisa, após a conclusão da defesa do trabalho de mestrado: 

“Sistema Único de Saúde: a garantia e o acesso aos direitos de crianças e 

adolescentes com deficiência no Município de São Sebastião”, dessa forma, 

pretende problematizar e promover a reflexão acerca de questões importantes 

referentes à saúde da pessoa com deficiência no âmbito municipal. 

 Nesse sentido, a fim de justificar a relevância da atividade proposta, em 

se tratando da saúde da pessoa com deficiências, cabe destacar que, dentre 

as diretrizes para implementação da rede, conforme a Portaria Nº 793 de 2012 

do Ministério da Saúde que Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, aparece a diretriz: “ações 

de educação permanente”. (BRASIL, 2012).  

 Para a construção dessa proposta, a Educação Permanente em Saúde, 

como um processo contínuo de formação, que tem a experiência como 

articuladora, portanto, busca promover a reflexão acerca da prática profissional 

a partir da problematização do próprio cotidiano do trabalho, de forma coletiva, 
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num contexto de abertura ao protagonismo dos trabalhadores e usuários, 

sendo o resultado do encontro entre esses sujeitos. 

 Nessa perspectiva construímos o instrumento disparador da discussão, 

o Jogo de Tabuleiro: “Quebrando Barreiras” e todas as etapas para a formação. 

 

1. Jogo de Tabuleiro: “Quebrando Barreiras” 

 

Como instrumento para iniciar a discussão da temática, será utilizado o 

Jogo de Tabuleiro: “Quebrando Barreiras”. Os jogos de tabuleiro estão 

presentes no mundo desde tempos antigos, porém, a aquisição deles está mais 

próxima de pessoas seletas, não possuindo grande capilaridade na população 

em geral, porque demanda recursos financeiros para adquiri-los e tempo para 

se dedicar ao conhecimento e prática. Mesmo com o advento dos jogos 

eletrônicos no final do século passado, os jogos de tabuleiro não perderam seu 

prestígio para a interação e divertimento nas reuniões de amigos, familiares, 

grupos. 

Para além dos jogos clássicos, na atualidade há diversas modalidades 

de jogos de tabuleiros modernos, com muitas mecânicas, interação para 

múltiplos públicos, jogos que se consolidam e angariam adeptos. No Brasil, 

esses jogos vêm ganhando espaço desde o final da primeira década desse 

século, conquistando jogadores por toda parte, sobretudo, com a explosão de 

canais no Youtube que facilita a difusão dos mesmos por meio de vídeos 

explicativos e dicas. 

Acreditamos que utilizar a mecânica, a ferramenta dos jogos de 

tabuleiro, possibilitará ampla interação entre os participantes e de forma 

didática, oportunizando o conhecimento, discussão e reflexão perante a 

temática da pessoa com deficiência, podendo conquistar adeptos para reflexão 

sobre o tema de maneira descontraída.  

Nessa perspectiva, desenvolvemos um jogo de tabuleiro de mecânica 

Cooperativo. Essa modalidade de jogo consiste em um mecanismo onde todos 

os jogadores jogam juntos e o tabuleiro funciona como uma “inteligência 

artificial”, ou seja, todos os jogadores jogam contra o tabuleiro. Esse formato de 

jogo permite interação entre os participantes e necessidade de cooperação 

mútua para conseguir alcançar o objetivo final.  
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Um jogo que permite quebrar a inclinação comum de competição 

quando se pensa em jogos. No jogo Cooperativo, isso não é possível, os 

jogadores devem jogar em conjunto, trabalhar em grupo para vencer a 

partida, onde somente todos podem ganhar. 

O Jogo de Tabuleiro Cooperativo: “Quebrando Barreiras”, que ora 

apresentamos, se mostra como uma possibilidade de trabalhar com as equipes 

e gestores da rede de serviços, buscando assim, incitar o olhar às pessoas 

com deficiências de forma prática de ensino-aprendizagem, fomentando a 

política de educação permanente em saúde, de maneira ética, política e 

pedagógica.  

Cada partida tem duração aproximada de 30 minutos e permite a 

participação de 5 a 10 por jogo, podendo ser realizadas de várias partidas 

simultâneas para possibilitar a participação de um grupo numericamente 

superior no processo formativo. 

 

Composição do Jogo: 

 

 10 cartas de personagens, sendo 8 representadas por personagens com 

deficiência, quais sejam: Deficiências Múltiplas – Física e Mental; Deficiência 

Visual; Deficiência Física – Amputação; Deficiência Auditiva; Deficiência 

Física – Cadeirante; Deficiência Mental – Cognitiva; Autismo e Transtorno 

Mental e 2 cartas de personagens sem deficiência; 

 21 cartas de recursos necessários aos personagens para iniciar sua 

movimentação pelo tabuleiro; 

 15 cartas de direitos, sendo cada uma com um direito específico a ser 

conquistado; 

 18 cartas de barreiras desenvolvidas a partir da classificação de barreiras1  

descritas na Lei Brasileira de Inclusão que bloquearão o acesso dos aos 

direitos, políticas públicas, acessibilidade nos serviços e colocar obstáculos 

discriminatórios e preconceituosos; 

                                              
1 Lei 13.146, Art. 3º, par. IV.  
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 18 cartas de desbloqueio que possibilitam aos personagens acessar os 

direitos. Promovem o debate sobre os direitos da pessoa com deficiências 

quebrando as barreiras surgidas no jogo; 

 1 Tabuleiro com 60 casas numéricas, onde os 15 direitos estarão 

espalhados por elas; 

 Fichas que simularão as barreiras de bloqueio de acesso aos direitos. 

 Fichas de direitos que os personagens utilizarão após a conquista do 

mesmo;  

 Dados para rolagem numérica; 

 Pinos que representarão os personagens no tabuleiro; 

 1 Tabuleiro de Abertura das Cartas de barreiras para deixa-las à mostra a 

todos os jogadores.  

 

2. Material para a Formação: 

 

 Projetor multimídia; 

 Computador; 

 Jogo de Tabuleiro: “Quebrando Barreiras”  

 Mesa para disposição do tabuleiro durante a prática do jogo, com 

cadeira para os participantes; 

 Papel sulfite, cartolina, canetas de cores variadas; 

 Breve apresentação em PowerPoint com os principais resultados da 

pesquisa de mestrado: “Sistema Único de Saúde: garantia e acesso aos 

direitos de crianças e adolescentes com deficiência no município de São 

Sebastião”. 

 

3. Roteiro da Atividade: 

 

 Etapa 1 – Rodada de apresentação dos participantes, informando 

a área e unidade de atuação profissional. E convidá-los a expressar em 

uma frase: “o que deficiência significa para você?”; 

 Etapa 2 – Apresentação do Jogo Cooperativo “Quebrando 

Barreiras”, instruções dos jogos e início da partida; 
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 Etapa 3 – Após o término da partida, e, utilizando o jogo como 

disparador para a discussão, convidar os participantes a comentarem sobre 

a experiência do jogo e sua aproximação com a realidade vivenciada pelas 

pessoas na sociedade; 

Etapa 4 – Apresentação dos principais resultados da pesquisa de mestrado: 

“Sistema Único de Saúde: garantia e acesso aos direitos de crianças e 

adolescentes com deficiência no município de São Sebastião” 

 Etapa 5: Debate – Os participantes serão divididos em grupos, a 

quantidade de pessoas por grupo será definida de acordo com o número 

total. Cada grupo será convidado a construir coletivamente propostas de 

ações exequíveis no cotidiano dos serviços que possam favorecer o acesso 

das pessoas com deficiência no cotidiano dos serviços e que possam 

promover uma sociedade que respeite as diferenças e valorize a 

diversidade. 

O material desenvolvido pelos grupos será apresentado aos gestores, caso 

não estejam presentes no momento da formação, para possível implementação 

no cotidiano dos serviços e em seu território de atendimento. 

 

Público-alvo:  

 

Profissionais de nível técnico, de nível médio e gestores das unidades de 

saúde da rede municipal em todos os níveis de complexidade, ou seja, da 

Atenção Básica, da Média complexidade, das Unidades de Urgência e 

Emergência e do Hospital Geral. 
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