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RESUMO 

 

A Hemofilia é um distúrbio de coagulação do sangue. Importantes aspectos 

psicossociais perpassam por todos os ciclos de vida do hemofílico e sua família, 

dentre eles a inserção na vida escolar. Esta pesquisa pautou-se na perspectiva de 

análise da escola inclusiva enquanto rede de apoio para a criança/adolescente 

hemofílica. O contexto da pesquisa se deu nas escolas do município de São Paulo e 

Grande São Paulo catalogadas pelo Serviço de Hemofilia do Hospital São Paulo 

(HSP) e o público-alvo foi composto por gestores, professores e familiares dos 

usuários. A pesquisa teve o desenho qualitativo, com caráter exploratório e 

descritivo. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas, sendo tratadas pela Análise de Conteúdo na modalidade temática. 

Foram construídos três eixos: desafios da escola enquanto rede de apoio para a 

criança/adolescente com hemofilia, ações intersetoriais e outras estratégias 

fortalecedoras para a escola enquanto rede de apoio para a criança/adolescente 

com hemofilia e a centralidade do conhecimento sobre a doença na perspectiva do 

acolhimento e inclusão da criança/adolescente com hemofilia, que evidenciaram a 

família como principal fonte de informação sobre hemofilia, a falta de integração 

entre os atores da escola, o não reconhecimento da escola enquanto integrante 

ativa da rede de apoio, assim como as dificuldades de inclusão de uma doença com 

baixa prevalência e suas marcas, tais como: desinformação, medo e superproteção. 

Evidenciou-se também a falta de integração entre o Serviço de Hemofilia e Outras 

Coagulopatias Hereditárias do HSP e as escolas por ele atendidas e a inexistência 

de ações intersetoriais entre Secretaria de Educação e Saúde.  

 

Palavras-chave: Hemofilia, Escola, Rede de Apoio, Educação Inclusiva 
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ABSTRACT 

  

Hemophilia is a blood clotting disorder. Important psychosocial aspects permeate all 

hemophiliac and their families’ life cycles, including the insertion into school life. This 

research was based on the perspective of an analysis of inclusive school as a support 

network for the hemophilic child/adolescent. The context of the research was of the 

schools of São Paulo and Great São Paulo area, cataloged by the Hemophilia Service of 

Hospital São Paulo (HSP), and the target audience was composed of managers, 

teachers and family members. The research had the qualitative design, with an 

exploratory and descriptive character. For the data collection, semi-structured individual 

interviews were used, being treated by Content Analysis in the thematic modality. Three 

axes were constructed: school challenges as a support network for the child/adolescent 

with hemophilia, intersectoral actions and other strategies to strengthen the school as a 

support network for the child/adolescent with hemophilia and the centrality of knowledge 

concerning the disease in perspective of the hosting and inclusion of the child/adolescent 

with hemophilia, which evidenced the family as the main source of information regarding 

hemophilia, the lack of integration among the school actors, the non-acknowledgment of 

the school as an active member of the support network, as well as the difficulties of 

including a disease with low prevalence and its impacts, such as: misinformation, fear 

and overprotection. There was also evidence of a lack of integration between the 

Hemophilia Service and Other Hereditary Coagulopathies of the HSP and the schools it 

serves and the inexistence of intersection actions between the Education and the 

Healthcare Secretariats. 

  

Keywords: Hemophilia, School, Support Network, Inclusive Education 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A Origem da Pesquisa  

 

A Hemofilia é um distúrbio de coagulação do sangue ligado ao cromossomo 

X, geralmente hereditário e que acomete quase que exclusivamente indivíduos do 

sexo masculino. Em 70% dos casos é transmitida por mães portadoras da mutação, 

no entanto, em cerca de 30% dos casos, a doença origina-se a partir de uma nova 

mutação do cromossomo X que pode ocorrer na mãe ou no próprio feto, sem casos 

anteriores na família. (BRASIL, 2015) 

A Hemofilia A caracteriza-se pela deficiência de fator VIII no sangue e a 

Hemofilia B pela deficiência de fator IX. Tanto a Hemofilia A como a B são 

classificadas em três níveis de acordo com a quantidade de fator circulante: grave, 

menor que 1%, moderado, de 1% a 5% e leve, de 5% a 30%. (BRASIL, 2015) 

A forma leve não apresenta sangramentos espontâneos, ocorrendo apenas 

quando há traumatismos maiores, como cirurgias, extrações dentárias, etc. A 

hemofilia moderada apresenta-se por meio de sangramentos espontâneos e após 

pequenos traumas. Já a forma grave da hemofilia - 50% dos casos - caracteriza-se 

por hemorragias espontâneas ou causadas por pequenos traumatismos da vida 

diária, mais frequentemente em articulações, músculos e órgãos internos. (CAIO et 

al., 2001, p. 596-597) 

Publicado em 2017 pela World Federation of Hemophilia (WFH), o mais 

recente levantamento realizado com 113 países com dados referentes ao ano de 

2016 apontou que a população mundial de hemofílicos é de aproximadamente 

184.723 pessoas. (ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017) 

Este mesmo levantamento apontou que no Brasil há cerca de 12.119 pessoas 

com hemofilia, indicando o país como a 4ª maior população mundial de pessoas com 

a doença, atrás da China (14.390), Estados Unidos (16.949) e Índia (18.353) 

(ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017).  

A prevalência estimada da doença é de aproximadamente um caso em cada 

5.000 a 10.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia A, e de um caso em 

cada 30.000 a 40.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia B. (BRASIL, 

2015) 
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No mesmo levantamento realizado pela WFH, foram apontadas no Brasil em 

2016, 10.123 pessoas com Hemofilia A e 1.996 pessoas com Hemofilia B, conforme 

Gráfico I. 

 

Gráfico I. Distribuição dos Principais Distúrbios Hemorrágicos no Brasil, 2017. 

 

       Fonte: ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017. Disponível em: 
       http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1690.pdf 

 

Este quadro apresenta 7.811 pessoas portadoras da Doença de Von 

Willebrand, que se configura também em um tipo de distúrbio da coagulação. 

O tratamento da hemofilia é realizado por meio da infusão do fator de 

coagulação deficiente, que pode ser derivado de plasma humano - por meio de 

doadores de sangue, ou recombinante, isto é, desenvolvidos por técnicas de biologia 

molecular. (BRASIL, 2015) 

A fisioterapia também se apresenta como uma importante parte do 

tratamento, pois os sangramentos nas articulações necessitam, além da aplicação 

do fator, de fortalecimento dos músculos.  Os sangramentos de repetição nas 

articulações, também chamados de hemartroses, se tratados tardiamente ou 

negligenciados, podem vir a se tornar uma sequela definitiva, a artropatia hemofílica, 

que se apresenta de forma mais frequente e incapacitante para o hemofílico. Desta 

forma, o acompanhamento com ortopedista se torna necessário. (BRASIL, 2011; 

BRASIL, 2015; VRABIC et al., 2012) 

A aplicação do fator assim como o acompanhamento pela equipe 

especializada são realizados em um Centro de Tratamento de Hemofilia (CTH). De 

Hemofilia A - 
10.123 

Hemofilia B - 
1.996 

Doença de Von 
Willebrand - 

7.811 
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acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia (FBH), no município de São Paulo 

há atualmente quatro hospitais que realizam este tratamento – Hospital São 

Paulo/UNIFESP, Hospital das Clínicas/FMUSP, Hospital Brigadeiro e Santa Casa de 

São Paulo, e atendem a população da capital, Grande São Paulo e algumas cidades 

do interior do Estado. 

Para que haja uma melhor eficiência no tratamento de episódios de 

sangramentos em hemofílicos é recomendada a reposição imediata do fator. Para 

tanto, em 1999, foi implementado no Brasil o Programa de Dose Domiciliar (DD), que 

visa oferecer aos indivíduos com hemofilia o concentrado de fator para tratamento 

domiciliar após treinamento de auto infusão ou de familiares, com avaliação 

periódica no CTH. (BRASIL, 2015) 

Atualmente, aliada a terapia de reposição de fator no sangue sob demanda, 

ou seja, após a ocorrência de sangramento, também pode ser realizada a profilaxia, 

que consiste na aplicação regular do fator de coagulação - duas a três vezes por 

semana – para que este se mantenha elevado e venha a prevenir episódios de 

sangramentos. (BRASIL, 2015)  

O Programa de Profilaxia Primária – para hemofílicos com até 03 anos de 

idade - entrou em vigor no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2011. É a modalidade 

terapêutica recomendada pela WFH e pela OMS e considerada a única forma de 

tratamento capaz de prevenir a ocorrência de alterações articulares em hemofílicos 

graves. (BRASIL, 2015) 

Em 2012 foi lançado no Brasil o Programa de Profilaxia Secundária - para 

hemofílicos maiores de 03 anos. Ambos são indicados apenas aos hemofílicos com 

a forma grave da doença. (BRASIL, 2015; ROSSI, 2013)  

No caso da impossibilidade da auto infusão ou do treinamento de familiares, 

uma das estratégias utilizadas pelos CTH é o contato, orientação e encaminhamento 

às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a aplicação do fator. 

Em 2016, 77% das pessoas com hemofilia abaixo de 18 anos e 31% das 

pessoas acima de 18 anos estavam inseridas no Programa de Profilaxia no Brasil. 

(ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017)  

A implantação da profilaxia no Brasil ainda que recente e mesmo sem 

indicação para todos os indivíduos com hemofilia, propiciou um avanço na qualidade 

de vida do hemofílico.  Trouxe como vantagens, além da prevenção à artropatia 

hemofílica, redução de outros sangramentos, melhor inserção social, pois diminuiu a 
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restrição em atividades antes consideradas inapropriadas e maior autonomia. 

(BRASIL, 2011; 2015) 

De acordo com a FBH, com a evolução do tratamento e com a profilaxia, os 

indivíduos com esta patologia podem envelhecer com menos ou nenhum 

comprometimento nas articulações, sendo sua expectativa de vida atualmente igual 

a qualquer outra pessoa em países com pleno acesso ao tratamento. No entanto, 

como já informado, a expectativa de vida longa depende do tratamento adequado. 

Torna-se importante ressaltar que a hemofilia é caracterizada como uma 

doença genética crônica, não havendo tratamento de cura até o momento, apenas 

tratamento paliativo. (GARBIN et al., 2007)  

A doença crônica traz modificações no cotidiano do doente desde o primeiro 

ciclo de vida, e no caso da hemofilia, tal cronicidade aliada à hereditariedade, 

possibilidade de morte frente às situações de risco, sequelas físicas permanentes e 

falta de informação por parte da população em geral trazem importantes aspectos 

psicossociais que perpassam por todos os ciclos de vida.  

Assim, a família - presente desde o início do diagnóstico e primeiro núcleo de 

apoio pode apresentar questões que afetam diretamente o indivíduo com hemofilia, 

tais como, dificuldades financeiras e territoriais para o deslocamento até o CTH, 

conflitos conjugais nos cuidados da criança, abalo emocional causado pelo 

diagnóstico, entre outros, que podem trazer à tona sentimentos de culpa e de medo, 

desencadeando assim a superproteção. (BUENO, 2012, p. 220)  

De acordo com Kelley e Narváez (2006, p. 7) a superproteção por parte dos 

pais ocorre, pois “(...) a coisa de maior valor, o senso de segurança sobre a saúde 

de seus bebês, lhes foi roubado. Os pais podem sentir que, da mesma forma que 

lhes foi dada essa criança preciosa, eles podem facilmente perdê-la”. 

A inserção na vida escolar se configura em algumas ocasiões como um 

desafio para os pais a partir do momento em que a escola se revela como um 

mundo de possibilidades e descobertas para o desenvolvimento da criança sem o 

monitoramento habitual de seus familiares.  

Esta inserção pode se evidenciar permeada de insegurança pela família e 

também pela escola, que normalmente não possui informação e experiência anterior 

com alunos portadores deste diagnóstico.  

De acordo com Oliveira (2011) a prática de atividades físicas também podem 

se apresentar como um ponto significativo, pois por medo da ocorrência de 
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sangramentos a escola pode agir com diferenciação ou superproteção, excluindo o 

hemofílico destas atividades e não introduzindo alternativas, trazendo a sensação de 

deslocamento e exclusão. 

Tais aspectos possibilitam reflexões diversas, dentre elas a importância da 

abertura para a educação inclusiva no ambiente escolar. Esta deve ser entendida 

não apenas como uma tentativa a mais de atender as dificuldades de aprendizagem 

do aluno no sistema educacional, mas também como o acolhimento e o cuidado a 

cada indivíduo com suas especificidades. 

Admitindo a escola enquanto rede de apoio fundamental para a autonomia do 

indivíduo com hemofilia buscou-se entender como se dão suas estratégias de 

articulação frente à criança e ao adolescente com hemofilia, e também frente as 

demais redes de apoio que se compõem: a família e o CTH.  

 Esta pesquisa se desenvolveu a partir da minha experiência como assistente 

social no Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São 

Paulo da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 No decorrer dos oitos anos em que atuo neste serviço, pude acompanhar um 

pouco da evolução clínica que a ciência trouxe para o tratamento da Hemofilia, em 

especial com a Profilaxia, trazendo benefícios que têm contribuído para a melhoria 

da qualidade de vida do indivíduo. 

 Com as questões clínicas avançadas, foi possível observar a necessidade 

cada vez mais urgente de um olhar sobre as questões sociais que permeiam o 

indivíduo com hemofilia e sua família e que interferem diretamente no tratamento e 

em suas vidas. 

Questões como a culpabilização dos pais por terceiros - antes mesmo da 

confirmação do diagnóstico - por não saberem explicar o motivo de seus filhos 

apresentarem hematomas pelo corpo, o sentimento de culpa que algumas mães 

podem apresentar quando se descobrem transmissoras da hemofilia para os seus 

filhos, separações conjugais que sobrecarregam o cuidador, além da falta de 

conhecimento do diagnóstico pela família extensa, que pode supervalorizar ou 

subestimar os cuidados com o indivíduo com hemofilia são algumas das diversas 

demandas trabalhadas no cotidiano profissional. 

 É sabido que o tratamento ideal não contempla somente a aplicação do fator 

de coagulação – este, por sua vez, essencial - mas abrange também outras 

questões que estão longe de serem restritas à pessoa com hemofilia, tais como a 
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qualidade das relações sociais, o apoio, a autoaceitação, a adesão ao tratamento, a 

dificuldade de acesso a serviços e benefícios, além de outras demandas inseridas 

na sociedade.   

 Trata-se de buscar sair do modelo biomédico, o qual está centrado no 

pensamento cartesiano, bem descrito por Capra, (1983, p. 120) 

 

Descartes introduziu a rigorosa separação de mente e corpo, a par 
da ideia de que o corpo é uma máquina que pode ser completamente 
entendida em termos da organização e do funcionamento de suas 
peças. Uma pessoa saudável seria como um relógio bem construído 
e em perfeitas condições mecânicas; uma pessoa doente, um relógio 
cujas peças não estão funcionando apropriadamente. 

 

Santos (2008) afirma ainda que o método científico baseou-se por muito 

tempo na quantificação e na redução da complexidade, fazendo com que, para 

compreender o objeto estudado, este tivesse que ser dividido e classificado para que 

depois fossem criadas relações sistemáticas entre o que se separou. 

Este mesmo autor (2008) discorre sobre uma transformação no pensamento 

científico e a nomeia como paradigma emergente, no qual não há distinção entre 

conhecimento científico natural ou social, colocando toda a natureza como humana 

e a existência de uma inteligibilidade global. 

 

O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um 
conhecimento não dualista, um conhecimento que se funda na 
superação das distinções tão familiares e óbvias que até há pouco 
considerávamos insubstituíveis, tais como natureza/cultura, natural/ 
artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, 
subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa.  (SANTOS, 
2008, p 64) 

 

Tal paradigma pressupõe também a divisão do saber por temas e não por 

disciplinas, tornando-se local e ao mesmo tempo total. 

 

A fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os 
temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao 
encontro uns dos outros. Ao contrário do que sucede no paradigma 
atual, o conhecimento avança à medida que o seu objeto se amplia, 
ampliação que, como a da árvore, procede pela diferenciação e pelo 
alastramento das raízes em busca de novas e mais variadas 
interfaces. (SANTOS, 2008, p. 76) 
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 Assim, sabe-se que o pensamento fragmentado não atende mais as 

necessidades complexas do indivíduo na sociedade atual e que estamos inseridos 

num processo de superação deste pensamento ainda vigente. 

De acordo com Gonçalves e Guará (2010, p. 12),  

 

[...] os novos desafios da vida e a própria ciência nos levam a 
perceber que a realidade é complexa e exige também um olhar mais 
amplo e global que inclui a incorporação dos fenômenos inusitados e 
das incertezas que não podemos superar com uma visão parcial e 
fragmentada dos problemas. 

 

  

Desta forma, por meio da reflexão pela necessidade do olhar global, não há a 

possibilidade de se pensar na realização de um trabalho sem o envolvimento e 

integração de diferentes esferas que lidam direta e indiretamente com este sujeito. 

 A Educação Interprofissional (EIP) se coloca como uma ferramenta 

potencializadora na perspectiva do trabalho em rede.  

De acordo com Batista e Batista (2007, p. 317),  

 

[...] trabalhar com EIP significa assumir uma nova organização 
curricular que priorize as discussões e as vivências conjuntas [...]. 
Isto implica no desenvolvimento de uma cultura de ensino-
aprendizagem caracterizada pela troca de saberes partilhados, 
estabelecendo espaços formativos mais significativos e 
comprometidos com a prática do trabalho em equipe. 

 

 Ainda quanto a importância de um novo pensamento sobre o 

desenvolvimento do trabalho por parte das instituições, Capra (1983, p. 244) 

também aponta a importância da, 

 

[...] formulação gradual de uma rede de conceitos e modelos 
interligados e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de organizações 
sociais correspondentes. Nenhuma teoria ou modelo será mais 
fundamental do que o outro, e todos eles terão que ser compatíveis. 
Eles ultrapassarão as distinções disciplinares convencionais, 
qualquer que seja a linguagem comprovadamente adequada para 
descrever diferentes aspectos da estrutura inter-relacionada e de 
múltiplos níveis da realidade. Do mesmo modo, nenhuma das novas 
instituições sociais será superior ou mais importante do que qualquer 
uma das outras, e todas elas terão que estar conscientes umas das 
outras e se comunicar e cooperar entre si. 
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Conforme exposto, o trabalho de educação em saúde com redes de apoio 

traz a característica da horizontalidade e tem como objetivo transpassar as 

instituições fechadas em seu próprio âmbito.  

De acordo com Junqueira (2016, p. 10), 

 

Na rede não há, em princípio, uma hierarquia, um poder centralizado, 
pois são as relações que importam para intervir na realidade social 
mediante a articulação de instituições e pessoas. O objetivo é integrar e 
articular saberes e experiências e promover sinergia. 

 

É um trabalho árduo, mas que traz respostas efetivas às necessidades sociais 

globais do indivíduo a curto, médio e longo prazo. 

Nogueira (2001, p. 35) aponta que, 

 

[...] a fruição da ação em rede provoca uma retomada da totalidade. 
Isto é, exige apreender a realidade social e nela agir como um 
complexo, um todo que é tecido junto. Impõe uma perspectiva que 
integre, organize e totalize.  

 

Na esfera do trabalho em rede, Gonçalves e Guará (2010, p. 12) apontam que 

“não há exclusividades de caminho, pois organizações e grupos podem compor-se 

de vários grupos diferentes entre si sem comprometer sua atuação em cada um 

deles”. 

Ressaltam também que, “(...) a proposta de articulação em redes deve ser 

ancorada numa intencionalidade clara e aberta, que respeita ritmos e espaços e 

estabelece os pactos necessários à continuidade de cada ação”. (GONÇALVES; 

GUARÁ, 2010, p. 12) 

Ainda sobre articulação em rede, Carvalho (2010, p. 09) refere que,  

 

Comunicação e articulação são indispensáveis ao trabalho social em 
rede, pois costuram a oferta de oportunidades e de acesso a serviços 
e relações no território; conjugam e integram a população-alvo a uma 
cadeia de programas e serviços ligados entre si. A ação 
interprogramas permite potencializar o agir, porque retira cada ação 
do seu isolamento e assegura uma intervenção agregadora e 
includente. 

 

Esta mesma autora (2010, p. 09) aponta sobre o trabalho em rede, 
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[...] é um conceito atual, que propõe uma inovação radical no modo 
de gestão social pública. Introduz novos valores, habilidades e 
processos necessários à condução do trabalho social numa realidade 
que é complexa. Não podemos mais atuar num ponto sem olhar para 
outros, somando e integrando competências e intervenções. 

 

Tal articulação com os demais atores e instituições apresenta-se próxima à 

prática profissional do assistente social, que trabalha com o intercâmbio na busca 

pela efetivação das políticas públicas, com um olhar voltado para a 

intersetorialidade, a integralidade e com a chamada Rede de Proteção Social. Esta 

rede trabalha sob a perspectiva do cuidado a possíveis situações de violação de 

direitos, tanto em situações de risco pessoal ou social.  (BOURGUIGNON,2001; 

GUARÁ, 2010) 

No contexto da hemofilia, o enfoque na rede de apoio mostra-se importante e 

urgente, pois embora não seja classificada como uma doença rara1 é uma patologia 

com baixa prevalência, pouco conhecida e por isso, passível de enganos. 

Barbosa (2013) e Luz, Silva e DeMontigny (2015) ressaltam três principais 

fatores que acometem o indivíduo com doença rara e sua família e que se 

assemelham a situações geradas no contexto da hemofilia: a falta de diagnóstico, a 

falta de tratamento e a falta de informação, descritas a seguir. 

A falta de diagnóstico para a família apresenta-se como um dos momentos de 

maior stress e angústia, com o aparecimento dos primeiros sintomas e a proposição 

de tratamentos terapêuticos que não trazem os resultados esperados, junto a idas e 

vindas aos serviços de saúde. 

A falta de tratamento se dá na realização do acompanhamento em centros 

especializados normalmente situados nas capitais, dificultando o acesso e fazendo 

com que a família tenha que se reestruturar para garantir o acompanhamento 

necessário. 

A falta de informação é apontada por estes autores como a maior causa de 

problemas. (BARBOSA; 2013; MONSORES; 2013; LUZ, G.S.; SILVA, M.R.S.; 

DeMONTIGNY, F., 2015). E observam ainda que, por serem doenças com baixa 

prevalência na população, há a necessidade urgente do conjunto e da integração no 

trabalho para um tratamento efetivo e para que ganhem maior visibilidade. 

De acordo com Monsores (2013, p. 22), 

                                                             
1De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença rara é definida como aquela que 

afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. 
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A questão da informação é perene em todas as discussões sobre 
doenças raras: as pessoas com doenças raras precisam saber onde 
podem buscar ajuda, precisam saber quem são os profissionais que 
podem auxiliá-las, sem que tenham o receio de ter sua saúde mais 
prejudicada por tratamentos errados ou por diagnósticos 
equivocados, precisam saber se têm direito a medicamento e 
tecnologias assistivas, se podem se aposentar ou receber benefício 
previdenciário por sua condição. 

 

  Uma característica importante da Hemofilia e que reforça a importância do 

fortalecimento da rede de apoio é o fato de o diagnóstico ser realizado com 

frequência ainda na infância, necessitando assim, do envolvimento de diversos 

sujeitos para dirimir situações de vulnerabilidade. 

Desta forma, o trabalho de educação em saúde realizado no Hospital São 

Paulo foi sendo ampliado para além da abordagem aos usuários e familiares, 

buscando parcerias também com os profissionais de outros serviços que lidam de 

alguma forma com esta realidade, tais como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

escolas, por meio da efetivação de grupos de informação e orientação, almejando o 

fortalecimento, a mobilização e a articulação da rede de apoio, no que se entende 

como um trabalho marcado pela integralidade e interprofissionalidade. 

À luz das reflexões e das vivências trazidas pelos familiares e indivíduos com 

hemofilia, a articulação com as escolas desponta como essencial e urgente por se 

tratar de um local de escolarização, mas também por se apresentar como um local 

de socialização, de preparo para a vida adulta e de construção da cidadania. 

O trabalho em rede é cada vez mais solicitado também para estas instituições 

educacionais que atuam sob a perspectiva da educação inclusiva. 

Mantoan (2003, p. 12) aponta que,  

 

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em 
modalidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, 
burocracia. Uma ruptura de base em sua estrutura organizacional, 
como propõe a inclusão, é uma saída para que a escola possa fluir, 
novamente, espalhando sua ação formadora por todos os que dela 
participam. 

  

Assim, o trabalho com educação inclusiva pressupõe que, além de assegurar 

uma vaga por meio do ato de matrícula, suas ações e decisões devem estar 

condicionadas a abordar as diferentes situações que levam a exclusão social e 
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educativa de muitos alunos, sendo uma proposta de mudança mais ampla, ou seja, 

a inclusão como ponto de partida para uma sociedade mais igualitária e justa. 

(MANTOAN, 2003) 

Para tanto, há a necessidade de se repensar o projeto pedagógico para o 

preparo ao professor, não o sobrecarregando ao atribuir somente a ele o sucesso ou 

o fracasso da inclusão.  

De acordo com Vasconcellos (1995, p. 143), o projeto político pedagógico, 

 
É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano de uma escola, de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 
participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita 
resignificar a ação de todos os agentes da instituição.  

 

Assim, o processo de inclusão deve se iniciar na escola a partir do 

envolvimento de todos os profissionais ali inseridos, além do fortalecimento de uma 

rede de apoio externa, seja ela composta pela família extensa, profissionais de 

saúde, entre outros. (ALONSO, 2013) 

Tal orientação vai ao encontro do que dispõe a Declaração de Salamanca 

(1994 p. 05), podendo ser compreendida também como uma orientação para a 

escola de forma mais ampla,  

 

Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 
crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 
possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às 
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os 
estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 
qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos 
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria 
com as comunidades.  

 

 Assim, de forma abrangente, o cuidado ao usuário pressupõe um trabalho em 

rede e parte do olhar ampliado ao indivíduo em concordância ao princípio de 

integralidade do SUS.  

Esta pesquisa parte da análise sobre a articulação da escola com a sua rede 

de apoio e mais, o seu papel enquanto rede de apoio a partir do momento em que 

recebe uma criança/adolescente com uma doença pouco conhecida, como a 

hemofilia. 
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Considerando o exposto, algumas questões norteadoras compuseram os 

objetivos desta pesquisa: 

 

 “A escola se reconhece como pertencente a uma rede de apoio para a criança e 

o adolescente com hemofilia?”; 

 “A escola possui estratégias de inserção inclusiva junto à criança e ao 

adolescente com hemofilia e sua família?”; 

 “As informações fornecidas acerca do diagnóstico pelo Serviço de Hemofilia e 

Outras Coagulopatias Hereditárias do HSP com a concordância familiar 

contribuem para a construção de estratégias inclusivas nestas escolas?”; 

 “Como se dá o diálogo entre a escola e a família da criança/adolescente com 

hemofilia atendida pelo Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias 

Hereditárias do HSP?”; 

 “Qual o espaço de atividades de educação em saúde relativas à hemofilia 

presentes nas escolas integrantes da rede de apoio?” 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar sob a perspectiva da educação inclusiva as escolas do nível 

fundamental I e II pesquisadas enquanto rede de apoio, identificando suas 

estratégias de inserção e acolhimento junto à criança e ao adolescente com 

hemofilia A e B, moderada e grave e a sua relação com a família. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Apreender a compreensão dos profissionais da educação quanto ao 

pertencimento à rede de apoio para criança e o adolescente com hemofilia; 

 Conhecer as estratégias de atuação da escola frente à criança e ao adolescente 

com hemofilia A e B, moderada e grave, e a sua família; 

 Evidenciar a presença de estratégias de integração entre o Serviço de Hemofilia e 

Outras Coagulopatias Hereditárias do HSP junto às escolas atendidas e a sua 

efetividade para a prática inclusiva; 

 Avaliar se as informações fornecidas com concordância familiar pelo Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do HSP aos profissionais das 

escolas de ensino fundamental I e II com alunos com hemofilia contribuem para o 

processo de inclusão dos mesmos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Rede de Apoio Social 

 

O conceito de rede pertence à linguagem comum e a sua ideia pode ser 

associada a vários contextos ou objetos. Para algumas pessoas, por exemplo, a 

ideia de rede pode remeter a um trapezista ou a um pescador e para outras pessoas 

à concepção de suporte ou controle. Pode ser usado também para qualificar 

sistemas e estruturas que mantêm ligação entre si. (GONÇALVES; GUARÁ, 2010; 

SANÍCOLA, 2015; JUNQUEIRA, 2016) 

O conceito de rede com o tempo foi sendo ampliado, abrangendo diversas 

áreas do conhecimento que se diferem em suas concepções, definições e práticas. 

Silva e Zanata (2011-2012) referem que o termo rede social tem sido cada 

vez mais associado aos avanços tecnológicos e mídias sociais. Com efeito, a 

conectividade por meio da informatização tem ocorrido de forma crescente e é 

apontada como uma nova interface na chamada sociedade da informação.  

Marteleto (2010, p. 31) ressalta, 

 

Nos dias atuais, é comum associar a expressão – redes sociais – aos 
encontros e aos espaços virtuais de interação, relacionamento e 
colaborações na Internet. O uso do termo se faz de maneira tão 
alusiva e esquemática ao ponto de se deixar de lado, muitas vezes, 
seu trânsito histórico e epistemológico, tanto quanto seu alcance 
conceitual e metodológico para estudar fenômenos sociais de 
interações e trocas nas sociedades complexas. 

 

Para Sluzki, (1997, p, 39) “o conceito de rede social foi desenvolvido e 

refinado de maneira cumulativa, mas desordenada por uma série de autores”.  

Segundo Junqueira (2016, p. 8), no âmbito das ciências sociais, 

 

[...] houve uma apropriação desse termo como adequado à 
compreensão dos mecanismos de relacionamento social – redes 
enquanto sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais, [...] e redes 
sociais enquanto estudo dos laços ou ligações entre atores sociais, 
termo genérico para designar indivíduos, estruturas ou coletividades, 
por exemplo, associações de bairro, departamentos de uma empresa ou 
mesmo países. 
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Portugal (2007, p. 02) afirma ainda que, “nas ciências sociais, a análise das 

redes tem sido sempre um campo, por excelência, de interdisciplinaridade”. 

 
Nas Ciências Sociais, o termo rede, no singular ou no plural, associa-
se ao adjetivo “social” para especificar o campo, mas sem delimitar 
uma disciplina específica, uma vez que é empregado pela 
Antropologia, Sociologia, Economia, Ciências Políticas, Ciência(s) da 
Informação, Ciências da Comunicação, entre outras. Em linhas 
gerais, os estudos de redes sociais permitiram a construção de uma 
compreensão inovadora da sociedade, que ultrapassa os princípios 
tradicionais, nos quais o elo social é visto como algo que se 
estabelece em função dos papéis instituídos e das funções que lhes 
correspondem. De forma diferente, o conceito de redes sociais leva a 
uma compreensão da sociedade a partir dos vínculos relacionais 
entre os indivíduos, os quais reforçariam suas capacidades de 
atuação, compartilhamento, aprendizagem, captação de recursos e 

mobilização. (MARTELETO, 2010, p. 28) 
 

 O desenvolvimento histórico do estudo das redes deu início e se estruturou 

através de duas pesquisas: a que emergiu da antropologia britânica do pós II Guerra 

Mundial por meio de um grupo de pesquisadores da Escola Antropológica de 

Manchester que, dirigidos por Max Gluckman na década de 1940 na África, 

executou uma série de estudos de social network numa análise situacional e 

processual. (SLUZKI, 1997; BARNES, 1987; PORTUGAL, 2007) 

O outro grupo de pesquisa foi formado em Harvard, sob a direção de Harrison 

White, que nos anos de 1970 priorizou o desenvolvimento de um estudo quantitativo 

das relações entre os diversos membros do sistema social sob uma análise 

estrutural. (PORTUGAL, 2007). 

Ainda sob a perspectiva histórica, o conceito de “rede social” foi criado por 

John Barnes, da Universidade Rhodes-Livingstone Institute, por meio de um estudo 

sobre as interações numa pequena comunidade de pescadores de uma ilha 

norueguesa, onde foram descritas as relações de parentesco, vizinhança e amizade, 

utilizando os conceitos de relações formais de trabalho e proximidade territorial. 

(PORTUGAL, 2007; SLUZKI, 1997; BARNES, 1987) 

Este conceito evidenciou a importância dos vínculos sociais extrafamiliares na 

vida cotidiana.  A principal característica deste estudo foi mostrar as diferentes 

qualidades de relações sociais que um indivíduo pode ter, estruturadas de acordo 

com as opções pessoais, não fixas, nem estáveis e que geram novos laços o tempo 

todo. (SLUZKI, 1997; BARNES, 1987) 
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Torna-se importante destacar também, dentre vários estudiosos sobre esta 

temática, a contribuição da pesquisadora Elisabeth Bott que, em 1957, por meio de 

sua pesquisa entre famílias e redes sociais, foi a primeira a reconhecer a associação 

entre o caráter interno de uma relação e a estrutura de uma rede, ou seja, a forma 

como a família interage com amigos, vizinhos, desenvolvendo metodologias 

pioneiras para diferenciar a composição da rede, sua estrutura e o conteúdo das 

interações. (PORTUGAL, 2007) 

Alguns estudiosos como Granovetter e Grieco, se destacaram ao se 

dedicarem ao estudo de network interpessoal sobre a integração num sistema social 

de larga escala, como o sistema de trabalho. (SANÍCOLA, 2015) 

A sociologia, por sua vez, baseada na escola americana, também trouxe 

contribuições para o estudo das redes sociais, desenvolvendo duas linhas de 

análise: estrutural e relacional. 

 

A análise das redes inclui dois níveis distintos de observação: o 
estrutural e o relacional. O primeiro nível enfatiza como a posição 
estrutural de um ator na totalidade da rede afeta o seu 
comportamento e o segundo nível enfatiza a dependência do 
comportamento dos atores por meio de estruturas mútuas de 
expectativas. A análise estrutural (envolvendo toda a rede) e a 
análise relacional (envolvendo pares) permitem compreender a 
influência de certos atores nas atividades, nos recursos, na 
coordenação, no fluxo de conhecimento, no desempenho e no 
comportamento estratégico de outros atores da rede. (SACOMANO 
NETO; TRUZZI, 2009, p. 598-599) 

  

O trabalho em rede respalda a sistematização do trabalho do serviço social, 

que considera as redes de apoio como circulares e complementares. 

A psicologia também se apoia nestas ideias, com especial interesse não 

apenas pela configuração sistêmica das redes, mas pelos acontecimentos no interior 

delas, de modo particular nas redes primárias, como as interações e a 

intersubjetividade. 

Nas disciplinas da esfera das ciências humanas o estudo das redes era 

meramente explicativo e assumiu um valor operacional com o uso de ferramentas 

tradicionais de análise, como a observação participativa e a entrevista, e o 

desenvolvimento de novas ferramentas, tais como os mapas de rede e os softwares 

para a análise de network. (SANÍCOLA, 2015) 
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Ross Speck e Carolyn Atteneave, em 1976, foram os primeiros estudiosos a 

operacionalizarem o trabalho em rede na esfera da ação, quando, a partir de vários 

estudos já realizados sobre o tema, realizaram a mobilização de diversas redes de 

apoio em prol de um indivíduo internado, por meio de reuniões terapêuticas. 

(SANÍCOLA, 2015; SLUZKI, 1997)  

De acordo com Souza et. al. (2009), apesar de originária no campo das 

ciências sociais e humanas, em especial sociologia e antropologia, o trabalho em 

rede social têm sido cada vez mais presente no âmbito da saúde. Ainda segundo 

estes autores (SOUZA et. al., 2009, p. 02) “[...] a partir da compreensão de que a 

saúde individual ou coletiva resulta de complexas relações entre fatores biológicos, 

psicológicos e sociais”. 

Abre-se então, um leque de reflexões acerca de um indivíduo completo, 

relacional, que se transforma, modifica e é modificado pelo contexto em que está 

inserido e que se apresenta interligado.  

Desta forma, discorrer sobre redes de apoio é, sobretudo, abordar o conceito 

de redes sociais.  

 Torna-se importante ressaltar que estes conceitos, na literatura estudada, se 

complementam e por vezes fundem-se, utilizando-se de nomenclaturas diversas 

para a mesma definição. 

De acordo com Cardoso e Guimarães (2005, p. 4), 

 

As redes sociais são redes de troca de conteúdo específico envolvendo 
a transferência de artigos como: informação, sentimentos, conselhos, ou 
coisas mais tangíveis como bens e serviços. Essas redes podem ser 
constituídas de um conjunto de atores – indivíduos ou organizações – 
que trocam recursos entre si. 

  

Gonçalves e Guará (2010, p. 14) definem que,  

 

A rede [...] é aquela que articula intencionalmente pessoas e grupos 
humanos, sobretudo como uma estratégia organizativa que ajuda os 
atores e agentes sociais a potencializarem suas iniciativas para 
promover o desenvolvimento pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias nas políticas sociais públicas. 

 

Castells (1998, p. 11) sinaliza, 
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Una red, por definicion, no tiene centro, sino nodos, de diferentes 
dimensiones y con relaciones inter-nodales que son frecuentemente 
asimetricas. Pero, en ultimo termino, todos los nodos son necesarios 
para la existencia de la red. 

 

Para Junqueira (1999, p. 64), 

 

A rede é uma construção coletiva e se define à medida que é realizada. 
Sua verdade está na concretização, na superação das determinações 
sociais mediante o estabelecimento de parcerias entre sujeitos 
individuais ou coletivos, mobilizados por objetivos construídos e 
apropriados coletivamente, para a construção de uma nova realidade 
social. 

 

Assim, apesar das diferentes bases teóricas, o pensamento norteador sobre 

redes são similares, de acordo com Moura et. al. (2016, p. 160),  

 

[...] o foco nas interações e o imbricamento do indivíduo, ou seja, o 
comportamento individual não pode ser entendido de forma isolada, 
mas apenas quando analisado em seu contexto de relações. 

 

Sob esta perspectiva, por meio da Teoria da Ecologia do Desenvolvimento 

Humano, Bronfenbrenner (1996), aponta que o desenvolvimento humano é fruto da 

interação da pessoa com o ambiente, portanto, não se pode pensar num indivíduo 

isolado que não responde desde a sua infância aos estímulos que o contexto 

apresenta a todo o tempo, sendo que esta interação com o externo interfere 

diretamente na sua forma de pensar, agir e reagir.   

Para este mesmo autor, não é apenas o que acontece no ambiente que se faz 

importante, mas como estes acontecimentos se relacionam entre si. Como exemplo, 

Bronfenbrenner cita que a capacidade de uma criança em ler e aprender na escola 

pode depender não apenas do que é ensinado, mas da existência de laços entre 

este serviço e a família.  

Desta forma, a partir da compreensão da inserção do indivíduo em sistemas 

que podem se inter-relacionar e que interferem diretamente em seu 

desenvolvimento, revela-se o conceito de redes de apoio, as quais se apresentam 

por meio de três dimensões básicas: sua estrutura, suas funções e sua dinâmica.  
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A estrutura da rede social é caracterizada pelos conjuntos de nós ou 

membros do sistema social2 e conjuntos de laços que representam as suas 

interconexões (WELLMAN; BERKOWITZ; 1988; JUNQUEIRA, 2016). 

Sanícola (2015, p. 61) acrescenta que a rede social tem como atributos “(...) a 

flexibilidade, a transparência, a resistência, a sinergia das forças e a duplicidade”.  

Esta autora (2015, p. 30) caracteriza a dinâmica das redes, constituída “(...) 

pelos movimentos que permitem circular informações, veicular forças internas, levar 

essas forças a confluírem nos pontos de maior carga e redistribuí-las”.  

Alguns autores (RODRIGUES; SILVA, 2013; SLUZKI, 1997; SOARES, 2004) 

descrevem que as redes sociais podem ser avaliadas de acordo com as funções dos 

vínculos, os atributos destes e também pelas características estruturais, tais como:  

 O tamanho ou a amplitude – ou seja, o número de pessoas na rede, 

indicando se esta é grande ou pequena e até mesmo se precisa ser 

trabalhada a sua ampliação de modo a torná-la menos fragilizada; 

 A densidade - isto é, a conexão entre membros e suas inter-relações; 

 A intensidade - o intercâmbio entre os membros permitindo visualizar a 

qualidade destas trocas, sejam elas materiais, afetivas ou informativas.  

 A dispersão - ou a distância entre os membros; 

 A homogeneidade ou a heterogeneidade dos membros, sejam elas 

demográficas ou socioculturais, o que pode apresentar vantagens ou 

inconveniências no que diz respeito à identidade destes membros; 

 A frequência - ou seja, a regularidade com que o vínculo é estabelecido, se 

todos os dias, duas vezes por semana, uma vez por ano, etc; 

 A duração - referindo-se ao tempo em que as pessoas da rede se conhecem. 

 A proximidade/distância - aponta a distância afetiva, revelando os graus de 

intimidade;  

 A proximidade física – isto é, o local onde os membros da rede habitam. 

 

Sluzki (1997) afirma ainda que a forma como cada característica estrutural se 

constitui e se associa pode revelar se uma rede é considerada mais fortalecida ou 

menos fortalecida.  

                                                             
2 Nota da autora. 
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Pode-se citar, por exemplo, o caso de cuidados a um idoso com o diagnóstico 

de Alzheimer que possui uma rede composta por um número grande de pessoas, ou 

seja, apresenta a característica estrutural de tamanho extensa, contudo, esta 

mesma rede apresenta uma densidade precária em função da falta de conexão dos 

membros, levando ao risco de inafetividade nos cuidados ao idoso por parte dos 

integrantes da rede baseados na suposição de que o outro membro da família já 

está à frente do problema. 

De acordo com Junqueira (2016, p. 8-9), 

 

Os laços são definidos em função da relevância que determinado tipo 
de relação representa para a análise em questão, de acordo com sua 
natureza ou origem, intensidade, sentido, duração e relevância na 
consecução dos objetivos ou da dinâmica. O conjunto de laços com o 
mesmo critério de relacionamento é chamado ‘relação em rede’. 

 

Sanícola (2015) aponta que as funções desempenhadas pelas redes sociais 

são caracterizadas pelo apoio e a contenção, que podem ser exercidas ao mesmo 

tempo, tendo o apoio social fundamentado sob duas perspectivas: as trocas de 

informações e as trocas de natureza afetiva e emocional.  

Neste sentido, Canesqui e Barsaglini (2012, p. 1004) apontam, 

 

[...] o apoio social pode ser visto como um tipo de prestação de ajuda 
que repousa, de um lado nos intercâmbios, obrigações e padrões de 
reciprocidade entre indivíduos, grupos, famílias e instituições, 
portando significados para os atores neles envoltos, nas suas 
respectivas experiência cotidianas e contextos. 

 

Evangelista e Constantino (2013, p. 220) destacam também que o apoio 

social, 

 

[...] relaciona-se a percepção do sujeito frente ao seu mundo social, a 
maneira que este interage, as respectivas estratégias e 
competências para criar vínculos e estabelecê-los, quais recursos lhe 
são oferecidos como proteção e força em situações de risco, além de 
reforçar a autoimagem e contribuir para o aumento da competência 
individual. 

 

De acordo com Sluzki (1997) e Soares (2004), as funções da rede de apoio 

social podem ser caracterizadas de forma mais detalhada, como: 
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 A companhia social, ou seja, a realização de atividade social ou simplesmente 

“o estar junto”, compartilhando a rotina cotidiana; 

 O apoio emocional, o qual se refere a trocas que expressam uma atitude 

emocional positiva, compreensiva, com a presença de simpatia, empatia, 

estímulo e apoio; 

 Um guia cognitivo e de conselhos; ou seja, interações destinadas a esclarecer 

expectativas e proporcionar modelos de papéis, assim como compartilhar 

informações sociais e pessoais; 

 A regulação social, ou seja, interações que lembram ou reafirmam 

responsabilidades e papéis;  

 A ajuda material e de serviços, isto é, colaboração específica com base em 

conhecimentos de especialistas, ou ajuda física, incluindo os serviços de 

saúde, e; 

 O acesso a novos contatos, ou seja, abertura de portas para a conexão com 

novas pessoas que até então não faziam parte da rede social do indivíduo. 

 

As redes de apoio podem ser apontadas para o indivíduo, tanto infantil como 

adulto em situação de vulnerabilidade, como fortes componentes para a resiliência. 

(HOPPE; RAMOS, 2012)  

O conceito de vulnerabilidade aplicado à saúde tem sua origem a partir da 

junção entre o ativismo diante da epidemia de AIDS e o movimento dos Direitos 

Humanos, devido a nova perspectiva de que a epidemia respondia a outros 

determinantes além do fator patogênico associado a um vírus característico e de que 

a prevenção não partia apenas da vontade individual do sujeito, iniciando-se assim 

uma ampliação do conceito de risco. (PAIVA, 2006) 

Ayres et. al. (2009, p. 123) apontam que, 

 

As análises de associações probabilísticas precisam comparar 
variáveis o mais possível independentes entre si; já as categorias de 
intervenção, ao contrário, precisam incorporar da forma mais 
exaustiva possível suas mútuas interferências, a resultante conjunta 
dos diversos fatores envolvidos. É aqui que a vulnerabilidade quer 
contribuir. 

 

Desta forma, o conceito de vulnerabilidade apresenta-se como um olhar 

ampliado do indivíduo, tendo em vista não apenas as questões individuais e de 
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causa-efeito, mas também as questões contextuais e coletivas, de cunho cultural, 

político, socioeconômico e ambiental. (AYRES et. al., 2009) 

A resiliência, segundo Grotberg (2005, p. 15), é definida como “a capacidade 

humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de 

adversidade”. 

Infante (2005) traz a reflexão sobre a resiliência no contexto da intervenção 

psicossocial, que pode ser promovida junto ao indivíduo e o seu ambiente social 

para a superação das adversidades, por meio da interação de fatores resilientes nos 

níveis de suporte social (eu tenho), habilidades (eu posso) e força interna (eu sou e 

eu estou). 

Este modelo de pensamento, também chamado de modelo ecológico 

transacional de resiliência, tem suas bases no modelo ecológico de Bronfrenbrenner 

(1996), e norteia-se sob a perspectiva de que a resiliência é constituída por fatores 

internos do indivíduo e também do ambiente, e que estes influenciam de forma 

direta no desenvolvimento humano. 

Ainda sob a perspectiva do papel da rede social para a resiliência e saúde do 

indivíduo, pode-se afirmar que as relações sociais auxiliam para dar sentido à vida 

de seus membros, proporcionando um monitoramento de saúde e favorecendo 

atividades pessoais que se associam positivamente com a sobrevida (SLUZKI, 

1997) 

As redes sociais não são estáticas, podendo se expandir ou contrair, de 

acordo com as fases da vida do indivíduo e com a oferta de apoio que as mesmas 

apresentam; assim como a qualidade de laços estabelecidos no decorrer de cada 

fase.  

Portanto, situações como perdas, traumas ou importantes transições 

ecológicas como a inserção na escola ou a terceira idade tornam-se momentos de 

rupturas, enfraquecimento ou fortalecimento e criação de novas redes. (YUNES; 

JULIANO; 2014).  

Sanicola (2015, p. 66) aponta que “quanto mais uma pessoa envelhece, 

menor é o número de amigos presentes na rede”. Tal acontecimento pode ocorrer 

também no caso do surgimento de doenças crônicas na família. 

De acordo com as “Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças 

crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias” 

(BRASIL, 2013), item 1, 
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As doenças crônicas compõem o conjunto de condições crônicas. 
Em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, são caracterizadas 
por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, com longa ou 
indefinida duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do 
tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar 
incapacidades. Requerem intervenções com o uso de tecnologias 
leves, leve-duras e duras, associadas a mudanças de estilo de vida, 
em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. 

 

No que tange aos seus cuidados, Pinto et al. (2017, p. 1201) aponta a 

importância da, 

 

[...] existência de uma rede de apoio social, como vizinhos, serviços e 
escola, que lhe transmita acolhimento, confiança e segurança, para 
garantia de humanização e criação de vínculos na tentativa de 
favorecer mais adaptação às especificidades da doença, um 
cotidiano menos hostil e uma melhor qualidade de vida. 

 

Sluzki (1997) aponta que a doença crônica pode produzir impactos nas 

relações entre o indivíduo e a sua rede social pela possibilidade de causar um efeito 

interpessoal aversivo, ou seja, condutas de esquiva pelos sujeitos que compõem a 

rede. A restrição da mobilidade do sujeito doente também é outro impacto apontado, 

isolando-o ou diminuindo a sua oportunidade de contatos sociais, o que reduz a 

iniciativa deste indivíduo para a ativação de sua rede e a geração de 

comportamentos de reciprocidade.  

A estes aspectos soma-se a característica da doença crônica e seu potencial 

degenerativo, o que tende a não trazer gratificação no cuidado pela rede de apoio e 

consequentemente o desgaste desta.  

Por outro lado, a doença crônica pode ser geradora de uma convivência mais 

longa, o que pode vir a criar e fortalecer novas redes, principalmente às que 

correspondem aos serviços sociais e de saúde pela sua capacidade de apoio 

instrumental e emocional.  

Pode-se citar, por exemplo, uma pessoa com um diagnóstico psiquiátrico que 

reside com a família, mas que também cria um vínculo com os profissionais e 

usuários do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), no qual é atendido e 

acompanhado.  

Diante do exposto, com o panorama de saúde atual e o crescente número de 

pessoas acometidas por doenças crônicas, é notório que os familiares da pessoa 
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inserida nesta situação se tornam atores centrais nos cuidados prolongados, 

complexos e muitas vezes constantes, e necessitam do desenvolvimento da 

habilidade de cuidar, além do apoio de uma rede de suporte cotidiana que possa 

abranger serviços de qualidade em diversas esferas. (LYRA, et. al., 2016) 

Em pesquisa realizada com familiares de pessoas portadoras de doenças 

crônicas (LYRA, et. al., 2016), 50% dos cuidadores entrevistados informaram que 

exercem outra profissão além do cuidado com o familiar, acumulando também os 

afazeres domésticos, apresentando assim, uma sobrecarga de atividades que 

prejudica tanto o cuidador como também a pessoa cuidada, em questão. 

No caso da hemofilia, não é incomum uma mãe ao descobrir o diagnóstico do 

filho – o que ocorre frequentemente no primeiro ano de vida – dedicar-se 

exclusivamente aos cuidados deste. Tal dedicação exclusiva muitas vezes perpassa 

a idade da pré-escola e estende-se até a inserção obrigatória no ensino 

fundamental, abstendo-se de atividades de lazer e principalmente do trabalho, o que 

pode impactar negativamente no orçamento familiar e acarretar em uma maior 

situação de vulnerabilidade. 

Segundo Lyra et. al. (2016, p. 2794): “A criança com doença/condição crônica 

necessita de um cuidado ampliado, que seja realizado de forma integral e 

equânime”. Apontam também que os próprios cuidadores veem como integrantes da 

rede de apoio os demais membros da família, os profissionais de saúde do local de 

tratamento, os professores e os auxílios financeiros governamentais, como o Bolsa-

família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Desta forma, ao tratar da doença crônica é necessário que se tenha um olhar 

especial para o cuidador não apenas como um elemento da rede de apoio para o 

doente em questão, mas também como um indivíduo em potencial que necessita ter 

a sua rede de apoio ativada para que não seja sobrecarregado. Esta tem como 

característica a “não cura”, portanto as redes de apoio precisam ser fortalecidas e 

preparadas não somente para o momento da infância, mas com a perspectiva do 

acompanhamento durante todo o percurso de vida. 
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3.1.1. Redes Sociais Primárias 

 

As redes primárias e secundárias remetem à ideia de cuidado. O termo 

cuidado origina-se do latim (coera) cura e diz respeito a uma atitude de 

preocupação, inquietação pela pessoa ou objeto estimado, fazendo com que a 

dedicação, a disponibilidade, o sentimento de zelo e a responsabilidade realizem o 

cuidado. (LUZ; MIRANDA, 2007).  

A rede social no seu nível microscópico - a rede social primária - se constitui 

no conjunto de vínculos interpessoais do sujeito ou as relações que considera 

significativas para ele e com as quais mantêm interação e reciprocidade, e vão 

desde a família extensa, vizinhos, amigos até colegas de trabalho, de estudo ou de 

instituição religiosa e tem como contribuição geral da rede social pessoal o 

reconhecimento do próprio indivíduo enquanto sujeito e para a sua autoestima. 

(SOARES, 2004; SLUZKI, 1997) 

A estrutura do ambiente ecológico é sistematizado de acordo com 

Bronfenbrenner (1996, p. 08) por meio do microssistema, ou o “complexo de inter-

relações dentro do ambiente imediato”, que se caracteriza não só pelo contato direto 

da pessoa em desenvolvimento (face a face), mas também com, 

  

[...] as conexões entre outras pessoas presentes no ambiente, à 
natureza desses vínculos e à sua influência indireta com a pessoa 
em desenvolvimento, através do seu efeito naquelas que interagem 
com ela em primeira mão. (BRONFENBRENNER, 1996, p. 08) 

 

Souza et. al. (2009, p. 02) identificam as redes primárias por meio dos 

vínculos estabelecidos “(...) caracterizados pelas relações de parentesco, de 

amizade ou de vizinhança e estão fundados sobre a reciprocidade e a confiança”, 

sendo que cada uma destas relações desenvolvem competências específicas.  

Os laços de parentesco desenvolvem nas pessoas uma capacidade de 

manter relações mesmo à distância, com as quais serão garantidas estabilidade e 

continuidade, tendo como competência o cuidado com os membros.  

Os laços de vizinhança mostram-se importantes justamente por manterem 

proximidade física, tornando-se um auxílio para situações de emergência.  

Os laços de amizade são caracterizados pelo critério de preferência, pela 

proximidade afetiva independente da distância física, ou seja, compartilhando alegria 
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e dores do outro, lealdade, conselhos, etc. Tal auxílio da amizade não está ligado 

diretamente às necessidades físicas, mas pode assumir este papel, que usualmente 

é próprio da família.  

Dentre os atores que integram as redes sociais primárias, a família se 

constitui como o ponto de ligação central, pois é a primeira experiência relacional do 

indivíduo e, geralmente, o prepara para o relacionamento com as outras redes, 

desempenhando algumas funções importantes para si enquanto rede social, tais 

como: a primeira socialização e o desenvolvimento de competências, o cuidado dos 

membros mais frágeis e o acionamento de outras redes, a troca de valores e 

recursos, e a proteção e defesa de seus membros. (SANICOLA, 2015)  

Dessen e Polonia (2007, p. 22) afirmam que, 
 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família 
constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e 
cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e 
culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem 
humana, com significados e práticas culturais próprias que geram 
modelos de relação interpessoal e de construção individual e 
coletiva. [...] Essas vivências integram a experiência coletiva e 
individual que organiza, interfere e a torna uma unidade dinâmica, 
estruturando as formas de subjetivação e interação social. E é por 
meio das interações familiares que se concretizam as 
transformações nas sociedades que, por sua vez, influenciarão as 
relações familiares futuras, caracterizando-se por um processo de 
influências bidirecionais, entre os membros familiares e os diferentes 
ambientes que compõem os sistemas sociais [...]. 

 

Silva e Tavares (2015, p. 1110) apontam também a família como, 

 

[...] rede social fundamental para constituição dos sujeitos em nossa 
cultura, e peça chave no âmbito das políticas públicas e no setor 
saúde, concentrando benefícios e serviços. Isto porque é pela e na 
família que há produção de cuidados essenciais [...]. 

 

Guará (2010, p. 42) corrobora a importância da rede primária na vida do 

indivíduo, 

 

Apesar de as redes primárias terem a restrição da pequena escala e 
da informalidade, são carregadas de significado afetivo, mais 
presentes nas emergências sociais e contínuas no tempo. Isso dá 
mais segurança e aumenta o sentimento de proteção social. 
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E acrescenta ainda que, “(...) ao contar com a solidariedade das redes 

primárias de proteção na comunidade, não se renuncia à intervenção do Estado e à 

garantia de programas e recursos (...)” (GUARÁ, 2010, p. 42) 

Tal afirmação corrobora a reflexão de Peter Burke3, o qual apresenta a 

migração histórica do cuidado das relações pessoais para as instituições. A função 

destinada na Idade Média principalmente às famílias e às igrejas, como forma de 

misericórdia e pena, foi abrindo espaço às Casas das Dádivas, Escolas Livres, 

Hospitais, entre outras instituições que se apresentam como mediadoras do cuidado.  

Para Burke, tal migração trouxe como características a especialização para o 

atendimento das instituições por segmentos, além da profissionalização de 

trabalhadores, a “marketização” do cuidado (cuidados diferenciados para pessoas 

que podem pagar mais), e a secularização (Estado e governos locais 

desempenhando um papel importante no cuidado). 

Esta gradativa migração, ao mesmo tempo que despersonaliza o cuidado, 

pode oferecer apoio por outros atores às redes primárias.     

Neste sentido, entende-se que o investimento no trabalho com a Rede de 

Apoio Primária é essencial, no entanto não se pode perder de vista a importância 

também do investimento na Rede de Apoio Secundária, fundamental atualmente 

inclusive para o fortalecimento da primeira. 

Assim, discorreremos de maneira mais aprofundada sobre o que se trata esta 

rede, suas características e a sua importância. 

 

3.1.2. Redes Sociais Secundárias 

 

A rede social se torna mais abrangente à medida que recebe interferências 

também de outros atores, ainda que informalmente, podendo tornar assim, o 

ambiente mais apoiador.  

Bronfenbrenner (1996) exemplifica esta questão apontando que crianças 

desenvolvem a fala de forma mais rápida em ambientes favoráveis, como quando os 

pais conversam com elas ou encorajam outras pessoas a agirem assim, no entanto, 

a falta de ambientes apoiadores aos pais pode refletir diretamente neste processo, 

                                                             
3 Reflexão realizada no Programa Café Filosófico/CPFL “Como cresceu a ideia de cuidado”. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=dffxu56uFyk 



40 
 

como por exemplo, o pouco tempo que estes podem ter para o convívio com os 

filhos devido a inflexibilidade nos horários de trabalho, entre outros fatores.  

A estes ambientes apoiadores em que o indivíduo tem contato, ainda que não 

imediato, é denominado de Mesossistema, e ao ambiente em que o indivíduo não 

tem contato, mas onde ocorrem eventos que afetam diretamente a sua vida, é 

chamado de Exossistema. (BRONFENBRENNER, 1996). 

Alguns autores (SOARES, 2004; SANÍCOLA, 2005; SOUZA et. al., 2009) 

denominam estes sistemas como Rede Social Secundária e os sistematizam como 

informais e formais, sendo que estes últimos podem ser constituídos pelas redes 

secundárias institucionais, terceiro setor ou sem fins lucrativos, e de mercado. Tais 

redes serão elucidadas, a seguir. 

As redes sociais secundárias informais são um desdobramento das redes 

primárias, constituindo-se de grupos informais de ajuda - com pouca estruturação - 

ou ajudantes naturais.   

Os grupos informais de ajuda têm como característica a sua instituição por 

meio de acordos verbais e solidariedade, que podem ser desfeitos quando a 

necessidade é eliminada ou se fortalecerem, ganhando estrutura e formalidade, 

muitas vezes de cunho associativo, não havendo circulação de dinheiro. Por 

exemplo: associações de pais, grupos de alcoólicos anônimos, entre outros. 

Os ajudantes naturais são pessoas que não pertencem às redes sociais 

primárias e prestam auxílio em algum momento da vida sem a obrigatoriedade de 

fazê-lo. Por exemplo, o empregador que, ao se comover com a situação de 

dificuldade do empregado, o acolhe no espaço do trabalho.  

As redes sociais secundárias formais institucionais são integradas pelas 

instituições estatais que formam o bem-estar social da população, por exemplo, 

escolas, serviços sociais e de saúde, entre outros. São caracterizadas por prestarem 

serviços ou concederem auxílio de acordo com as demandas das pessoas e 

poderem ser exigidas pelos seus usuários. Fundamentam-se no princípio da 

igualdade e no direito à cidadania.  

As redes do terceiro setor são constituídas como organizações sem fins 

lucrativos que podem partir das redes sociais primárias e caracterizam-se como 

entidades sociais substitutas do Estado ou formas alternativas e inovadoras em 

relação ao serviço existente, desenvolvendo tanto a solidariedade como a 
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redistribuição. Por exemplo: Associações e Organizações da Sociedade Civil, as 

Cooperativas Sociais e as Fundações. (SANÍCOLA, 2005; SOARES, 2004) 

As redes de mercado pertencem à esfera econômica, baseiam-se no princípio 

da equivalência e têm como método o mercado – compra e venda – e como meio, o 

dinheiro. A não ser em relação ao que se troca este tipo de rede não cria vínculos. 

Por exemplo: Empresas e Estabelecimentos. (SANÍCOLA, 2005, SOARES, 2004) 

Os Quadros I e II apresentam uma sistematização das reflexões realizadas 

acerca das Redes Sociais Primárias e Secundárias e as suas principais 

características. 
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Quadro I. Características das Redes Sociais Primárias e Secundárias. São Paulo, 
2018. 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOARES, 2004; SLUZKI, 1997; SANÍCOLA, 2015. Adaptado pela autora. 
 
 
 
 

REDES SOCIAIS 

DE APOIO 

Primárias 

 

Secundárias 

Família 

Vizinhos 

Amigos 

Colegas de 

Trabalho, etc. 

Grupos informais de 
Ajuda e Ajudantes 
Naturais: Desdobramento 
da Rede Primária, fornece 
ajuda informal; 
 
Terceiro Setor: 
Desdobramento da Rede 
Primária; formas 
alternativas de algum 
serviço ou substituição do 
Estado; 
 
Institucionais: Prestação 
de Serviços baseada no 
direito para o bem estar 
(exigibilidade); 
 
Mercado: Baseadas na 
compra e venda, como 
meio o dinheiro e que não 
cria vínculos; 
 
Mista: Prestação de 
Serviços baseada no direito 
e dinheiro. 

 

Vínculos 
Interpessoais; 

 
Relações 

Significativas; 
 

Interação; 
 

Reciprocidade. 
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Quadro II. Comparativo das Redes Sociais Primárias e Secundárias. São Paulo, 
2018. 

 Redes 

Primárias 

                    Redes Secundárias 

Esfera 
Econômica 

Estado Terceiro Setor 

Princípio de 

organização 

Dívida Social Equivalência Igualdade Dívida social/ 

Igualdade 

Método de 

Ação 

Reciprocidade Comprar/ 

Vender/ 

Negociar 

Redistribuição Solidariedade 

Meio de 

troca 

Doação Dinheiro Direito Doação 

Qualidade 

da relação 

Lealdade Possibilidade 

de Saída/Sem 

vínculos 

Exigibilidade/ 

Defesa de 

Direitos 

Lealdade/ 

Elegibilidade/ 

Defesa de 

direitos 

Fonte: SANÍCOLA, 2005. – Adaptado pela autora. 

 

Souza (2004) acrescenta a estas redes a Rede Secundária Mista, que mescla 

meios de troca, intercalando a prestação de serviços e garantindo o direito mediante 

o pagamento, fazendo circular dinheiro. Por Exemplo: Clínicas de Saúde Privadas. 

As redes sociais apresentadas expõem a diversidade e a amplitude de 

atuação. Denotam o respaldo que podem fornecer ao indivíduo e as diversas 

possibilidades para as quais podem ser acionadas, por isso, o trabalho sob a 

perspectiva de rede pode trazer resultados enriquecedores. 
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3.2. Educação Inclusiva 

 

O sistema educacional tem acompanhado as mudanças de paradigmas da 

sociedade, passando por diversas transformações no decorrer dos anos. Tais 

transformações têm contribuído na mudança do reconhecimento do aluno enquanto 

sujeito com diferentes características e a sua relação com o sistema de ensino.  

 Mantoan (2003, p. 11) afirma que os paradigmas podem ser entendidos,  

 

[...] segundo uma concepção moderna, como um conjunto de regras, 
normas, crenças, valores, princípios que são partilhados por um 
grupo em um dado momento histórico e que norteiam o nosso 
comportamento até entrarem em crise, porque não nos satisfazem 
mais, não dão mais conta dos problemas que temos de solucionar. 

 

A sociedade passou pela transição da economia industrial para uma nova 

economia que apresenta como matéria-prima a informação. Dowbor (2016) sinaliza 

que vivemos atualmente em uma sociedade do conhecimento. Assim, vemos 

diferentes agentes econômicos organizados em redes que interagem entre si e que 

são baseados na descentralização, na participação e na coordenação. (FLECHA; 

TORTAJADA, 2000) 

Gentili e Alencar (2005, p. 22) apontam que, 

 

Na sociedade atual, com seu elevado fluxo de informações [...] o 
espaço educativo adquire centralidade. As relações que ali se 
estabelecem notadamente entre alunos e professores, além da 
necessária troca de saberes, são intrinsecamente, espaços de troca 
de perspectivas, percepções e vivências. 

 

Neste contexto, a pedagogia tradicional ainda se apresenta como modelo 

predominante, denotando características como a centralidade no professor como o 

detentor do conhecimento e o responsável pela iniciativa da aprendizagem, assim 

como pela sua “transmissão” de conteúdo, e o aluno como sujeito passivo, que 

absorve conhecimento por meio de matérias prescritivas, trazendo a ideia da 

aprendizagem como algo obrigatoriamente árduo. (FERREIRA, 1999; MANTOAN, 

2003) 

Mantoan (2003) aponta também o aspecto fechado da escola tradicional, 

permeado pelo formalismo, racionalidade e grades curriculares que, ao serem 
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organizadas em disciplinas, fragmentam e separam o conhecimento, não 

reconhecendo o caráter multidimensional e inter-relacional dos problemas e das 

suas soluções. 

  

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que 
delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão 
que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras 
da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, 
evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de 
ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos 
e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da 
escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado 
características comuns nos processos de segregação e integração, 
que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. 
(BRASIL, 2008, p. 06)  

 

De acordo com Flecha e Tortajara (2000), apesar da perda de legitimidade, a 

escola continua sendo uma das principais geradoras de socialização, sendo que os 

agentes envolvidos não devem ser exclusivamente os professores, mas toda a 

comunidade por meio de aprendizagens baseadas em realidades mais amplas. 

A partir da compreensão do papel da escola como um retrato da sociedade 

contemporânea e a sua importância no processo de superação da lógica da 

exclusão, questões são repensadas no momento em que a sociedade atual começa 

a reconhecer e destacar as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de 

gênero, ou seja, a diversidade humana. 

De acordo com Imbernón (2000, p. 82)  

 

É imprescindível considerar, em primeiro lugar, que cada um de nós 
é uma pessoa única, isto é, todos somos diferentes, diversos em 
nosso próprio meio, seja este qual for. [...] Portanto, assumir a 
diversidade supõe reconhecer o direito à diferença como um 
enriquecimento educativo e social. 

 

Flecha e Tortajara (2000, p. 27) sinalizam que, “a sociedade informacional 

requer uma educação intercultural quanto aos conhecimentos e aos valores, assim 

como a vontade de corrigir a desigualdade das situações e das oportunidades”.  

Trata-se de aproximar-se do modelo de escola crítica, o qual apresenta como 

características a educação reflexiva, inserida em seu contexto e como 

transformadora do meio social. (FERREIRA, 1999) 
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Gentili (2005) alerta ainda para o fato de que as barreiras que impedem o 

acesso à escola estão diminuindo, no entanto, não significa necessariamente o fim 

dos obstáculos discriminatórios, devendo-se ficar atento para que a discriminação 

não tome o interior da instituição escolar, pois o fato de todos terem acesso à 

educação não significa que todos têm acesso ao mesmo tipo de escolarização. 

Desta forma, novamente cabe à escola a sua reformulação para acompanhar 

estas mudanças.  

Flecha e Tortajara (2000, p. 34) referem que,  

 

A escola tradicional, baseada no repasse de conhecimentos 
acadêmicos e desvinculada da comunidade e do meio familiar, 
reproduz o sistema social vigente e não permite sua transformação.  

 

Neste sentido, Freire (2015, p. 44) aponta que, 

 

É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de 
informal na experiência que se vive nela, de formação ou 
deformação, seja negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do 
ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre 
entendido como transferência do saber. 

  

Freire (2015) aponta também a importância do professor em respeitar a leitura 

de mundo com que o aluno chega à escola, que se dá a partir de sua cultura e 

linguagem de classe. O não respeito a essa leitura de mundo pode vir a ser uma 

barreira para a sua experiência de conhecimento. 

Mantoan (2003, p. 12) destaca, 

 

A escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor 
nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos 
quais forma e instrui os alunos. E muito menos desconhecer que 
aprender implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, 
o que sabemos, implica representar o mundo a partir de nossas 
origens, de nossos valores e sentimentos. 

 

Apresenta-se, a seguir, um comparativo entre duas das principais tendências 

da educação anteriormente descritas, a escola tradicional e a escola crítica, 

conforme Quadro III. 
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Quadro III. A Escola Tradicional, a Escola Crítica e Componentes Curriculares 

TENDÊNCIAS DA        
EDUCAÇÃO/ 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

A ESCOLA 
TRADICIONAL 

A ESCOLA 
CRÍTICA 

 
 
PROFESSOR 

É o transmissor dos conteúdos  
aos alunos 

 - O PROFESSOR - 

- É o educador que direciona  e conduz 
o processo Ensino-Aprendizagem. 
- Autoridade competente- 

- EDUCADOR - 

 
ALUNO 

Um ser ‘passivo’ que deve assimilar 
os conteúdos transmitidos  
pelo professor. 

- Uma pessoa concreta, objetiva, 
que determina e é determinada 
pelo social/político/ 
econômico/individual (pela história). 

 
OBJETIVOS 
EDUCACIONAIS 

- Obedecem à seqüência lógica  
dos conteúdos. 
Não são muito explicitados. 
Baseados em documentos legais. 

- Definidos a partir das  
necessidades concretas, do  

contexto histórico-social no qual se  
encontram os sujeitos. 

 
CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

- Selecionados a partir da cultura  
universal acumulada. 
Organizados em disciplinas. 
-  QUANTIDADE   DE CONHECIMENTOS - 

-Selecionados a partir das culturas 
dominantes  (ciência, filosofia, arte, 
 política, história...) 
-APROPRIAÇÃO PARA SUPERAÇÃO - 

 
 

METODOLOGIA 

-Aulas centradas no  
professor (expositivas). 
- Exercícios de fixação (leituras-cópias). 

- Distingue claramente os papéis de  
professor e aluno para fazer a 
articulação entre eles 
– utiliza-se de todos os meios  
que possibilitem a apreensão crítica  
dos conteúdos. 

 
 

 
AVALIAÇÃO 

-Valorização dos aspectos cognitivos  
com ênfase na memorização. 
- AVALIAÇÃO PARA O PROFESSOR - 

Estará preocupada com a superação  
do estágio do senso comum  
(desorganização do conteúdo)  
para a consciência crítica  
(sistematização dos conteúdos). 

 
ALUNO 
EDUCADO 

- Domina o conteúdo cultural  
universal transmitido pela escola. 

O aluno que domina solidamente  
os conteúdos e, portanto,  
percebe-se determinado e capaz de  
operar conscientemente mudanças  
na realidade. 

 

 
ESCOLA 

- Privilégio das camadas mais  
favorecidas. 
- “Autoritária “ 

É muito importante e deve ser de  
boa qualidade para todas as camadas 
da população. 

 
ORGANIZAÇÃO 
DA ESCOLA 

Funções claramente definidas e 
hierarquizadas. 
- NORMAS DISCIPLINARES RÍGIDAS - 

A organização é um meio para que a  
escola funcione bem nos seus  
múltiplos aspectos. 

Fonte: FERREIRA, 1999, p. 45. Adaptado pela autora.  

 

Neste contexto de quebra de paradigmas com a busca pela valorização da 

diferença humana e as tentativas pela transposição da escola para além do seu 

espaço físico, a inclusão tem ganhado maior destaque. 

Sob esta perspectiva, a Declaração de Salamanca (1994) foi um dos 

documentos precursores no movimento de inclusão social no âmbito escolar.  

Esta trouxe o desafio de se pensar em uma educação centrada na criança e 

capaz de educá-la, independentemente das diferenças e limitações, beneficiando a 
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sociedade como um todo com o respeito às diferenças e a dignidade dos indivíduos 

enquanto seres humanos. 

 

O mérito de tais escolas não reside somente no fato de que elas 
sejam capazes de prover uma educação de alta qualidade a todas as 
crianças: o estabelecimento de tais escolas é um passo crucial no 
sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva. (UNESCO, 
1994, p. 04) 

 

Para Sassaki (1997, p. 41), a inclusão caracteriza-se por,  

 

[...] trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer 
o desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de 
pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a poder 
decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da 
vida. 

 

Ferreira (2005, p. 44) nos diz que a inclusão envolve,  

 

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e 
necessidades (do ser humano) como natural e desejável, trazendo 
para cada comunidade a oportunidade de responder de forma que 
conduza à aprendizagem e do crescimento da comunidade como um 
todo, e dando a cada membro desta comunidade um papel de valor. 

 

Cabe destacar como precursor da educação inclusiva o movimento que surge 

nos Estados Unidos na década de 1980, denominado “Regular Education Iniciative” 

(REI), cujo objetivo era a inclusão na escola comum das crianças que apresentavam 

algum tipo de deficiência. Este movimento foi criado a partir de profissionais, pais e 

pessoas com deficiência contra a educação especial que mesmo colocada em 

prática com a integração escolar, qualificava os alunos considerados “deficientes” ou 

com necessidades especiais em um mundo à parte. (MENDES, 2006; SANCHEZ, 

2005) 

 

A educação especial se organizou como um processo educacional 
especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes 
compreensões, terminologias e modalidades que levam à criação de 
instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. 
(BRASIL, 2008, p. 01) 
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Este processo é fortemente baseado na deficiência do indivíduo para a 

elaboração do plano educativo.  

A partir da educação inclusiva há o surgimento de ações baseadas em 

valores e crenças de que todo indivíduo deve ter suas necessidades educacionais e 

sociais supridas através do convívio e direitos igualitários, independente ou não de 

apresentar algum tipo de deficiência. 

É importante ressaltar a diferenciação entre inclusão e integração no contexto 

escolar, conforme aponta Mantoan (2003, p. 15), 

 

O uso do vocábulo ‘integração’ refere-se mais especificamente à 
inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, mas seu 
emprego dá-se também para designar alunos agrupados em escolas 
especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo em classes 
especiais, grupos de lazer ou residências para deficientes. 

 

E destaca ainda que,  

 

O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura 
educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no 
sistema escolar — da classe regular ao ensino especial — em todos 
os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais 
em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes 
hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção 
de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais 
segregados. (MANTOAN, 2003, p. 15) 

 

Imbernón (2000, p. 82), acrescenta que: “(...) é evidente que a ‘norma’ escolar 

não foi pensada e desenvolvida para acolher a diversidade de indivíduos, mas para 

a integração passiva, para a padronização”.  

Já no que se refere à inclusão, Mantoan (2005, p. 16) aponta, 

 

[...] esta questiona não somente as políticas e a organização da 
educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de 
integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a 
inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. 

 

Sanchez (2005) reforça que a inclusão perpassa a ideia de integração quando 

é pensada como participação, em que efetivamente a escola se coloca no papel de 

instituição acolhedora das crianças, legitimando-as no espaço independente de suas 

características. 
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No cenário das políticas públicas no Brasil, norteada pela Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação 

inclusiva, 

 

[...] constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção 
dos direitos humanos, que conjuga igualdade e diferenças como 
valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade 
formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 
exclusão dentro e fora da escola. 

 

Para Gentili (2005, p. 42), “a escola deve contribuir para tornar visível o que o 

olhar normatizador oculta. Deve ajudar a interrogar, a questionar, a compreender 

(...)”. Ou seja, deve procurar responder as demandas apresentadas pela sociedade 

e mais do que isso, questioná-las de modo que possa sair do estado de passividade, 

se tornando um local de resistência do que não pode ser aceito, como a exclusão. 

Esta reflexão vai ao encontro com o apontamento que Freire (2015) faz ao 

colocar a educação como uma forma de intervenção no mundo, em que a escola 

não se apresenta apenas no papel de reprodutora, mas principalmente de 

desmascaradora da ideologia dominante.  

Assim, a Declaração de Salamanca (1994) caracteriza a Educação Inclusiva 

como “(...) o meio mais efetivo de combater as atitudes discriminatórias, criando 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a 

educação para todos (...)”. 

A educação inclusiva pressupõe, desta forma, uma educação para a 

diversidade, inerente ao ser humano, dirimindo a segregação e proporcionando o 

alcance desta no maior contexto possível. 

Para Sanchez (2005, p. 12), a educação inclusiva, 

 

[...] é uma atitude, um sistema de valores, de crenças, não uma ação 
nem um conjunto de ações. Centra-se, pois, em como apoiar as 
qualidades, e, as necessidades de cada aluno e de todos os alunos 
na comunidade escolar, para que se sintam bem-vindos e seguros e 
alcancem êxitos. 

 

Acolher e apoiar os alunos em suas diversidades é, sem dúvida, dois 

pressupostos da inclusão, uma vez que esta se inicia no espaço escolar, mas não 

tem o seu término neste mesmo espaço, permeia toda a vida do indivíduo até a sua 
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maioridade, quando na fase adulta, depara-se com a necessidade de inclusão em 

outros espaços. 

Portanto, não seria utópico pensar que a educação inclusiva é um grande 

passo no processo de transformação para uma sociedade que respeita, inclui e 

dialoga com as diferenças. 

Freire (2015) ressalta que a efetividade do ensino está diretamente ligada a 

corporificação das palavras pelo exemplo. Portanto, pode-se afirmar que uma 

instituição escolar que deseja trabalhar a inclusão de fato, precisa discuti-la, 

entendê-la, colocar em pauta de forma sistemática e cotidiana, dar ferramentas para 

o seu exercício e assim, vivê-la primeiramente em todos os seus âmbitos e passar 

aos seus alunos e comunidade por meio da sua experiência. 

 

3.2.1. Documentos Norteadores 

 

Historicamente a educação inclusiva mostra-se diretamente ligada à 

educação especial e ao movimento de inclusão de pessoas com deficiência e 

necessidades educacionais especiais4. De fato, a educação inclusiva fundamenta 

este aspecto e tem caminhado junto com a inclusão destas populações, contudo, 

tem sido também ampliada para o cuidado a outras questões, tais como aspectos 

sociais, culturais, econômicos, entre outros. 

Desta forma, identificou-se a importância em apresentar os documentos 

norteadores à educação inclusiva, a fim de situar sobre o caminho percorrido, 

refletindo acerca das conquistas e desafios.   

A inclusão tem sido orientada por meio de Conferências e Declarações 

assinadas por diversos países, dentre eles o Brasil. Apresenta-se assim, um breve 

panorama desta fundamentação do contexto mais amplo até as políticas mais 

específicas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê que todas as 

pessoas são livres e iguais e que a educação deve ser direcionada a todos os seres 

humanos. 

                                                             
4 O termo "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. 
(UNESCO, 1994, p. 06) 
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Em seu artigo 1° expõe que, "Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade".  

No 26° artigo, item 1, proclama que,  

 

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 
pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 
ensino elementar é obrigatório e o ensino técnico e profissional deve 
ser generalizado. (ONU, 1948) 

 

No item 2, favorece a tolerância à diversidade, estabelecendo que, 

 

A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana 
e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e 
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e todos os grupos raciais ou religiosos. (ONU, 1948) 

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Declaração de Jomtien 

(1990), criada após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, relembra 

que “a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de todas 

as idades, no mundo inteiro”.  

Ainda sob este aspecto e apresentando de forma mais pontual a necessidade 

da inclusão, a “Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais: Acesso e 

Qualidade”, realizada pela UNESCO em 1994 é um marco na história, 

especificamente no que se trata a inclusão escolar, ao promulgar a Declaração de 

Salamanca (1994), que se destaca por ser a que de maneira mais decisiva e 

explicitamente contribuiu para impulsionar a educação inclusiva em todo o mundo. 

(SANCHEZ, 2005, p. 9) 

  Destacam-se alguns dos principais pontos da Declaração de Salamanca 

(1994), nos itens 2 e 3, 

 

II - Acreditamos e proclamamos que: 
• Cada criança tem direito fundamental à educação e deve ter a 
oportunidade de obter e manter um nível aceitável de aprendizagem; 
• Cada criança tem características, interesses, capacidades e 
necessidades de aprendizagem que lhe são próprias; 
• Os sistemas de educação devem ser planejados e os programas 
educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas 
características e necessidades; 
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• As crianças e jovens com necessidades educativas especiais 
devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 
adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 
encontro dessas necessidades; 
• As escolas regulares, segundo esta orientação inclusiva, constituem 
os meios mais capazes para combater atitudes discriminatórias, 
criando comunidades mais abertas e solidárias, construindo uma 
sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; 
III - Apelamos a todos os governos e incitamo-los a: 
• Conceder a mais alta prioridade, através de medida política e 
através de medidas orçamentais ao desenvolvimento dos respectivos 
sistemas educativos, de modo que possam incluir todas as crianças, 
independentemente das diferenças ou dificuldades individuais; 
• Adotar, com força de lei ou como política, o princípio da educação 
inclusiva, admitindo todas as crianças nas escolas regulares, a não 
ser que haja razões que obriguem a proceder de outro modo; 
• Estabelecer mecanismos de planejamento, supervisão e avaliação 
educacional para de crianças e adultos com necessidades 
educacionais especiais, de modo descentralizado e participativo; 
• Encorajar e facilitar a participação de pais, comunidades e 
organizações de pessoas com deficiência, no planejamento e no 
processo de tomada de decisões, sobre os serviços na área das 
necessidades educacionais especiais;  
• Garantir que, no contexto duma mudança sistêmica, os programas 
de formação do professores, tanto inicial como contínua, incluam 
respostas às necessidades educativas especiais, nas escolas 
inclusivas. 

 

Esta Declaração (1994) apresenta-se especialmente importante por dois 

pontos a serem destacados: a recomendação de que a inserção das crianças com 

necessidades educacionais especiais deve se efetivar em escolas regulares e que 

estas devem ter a sua atuação centrada em cada indivíduo de forma não 

segregadora, e a participação de agentes externos a instituição (pais, organizações, 

comunidade, entre outros.) na vida escolar.  

 Torna-se ampla à medida que prevê a inclusão não apenas de crianças com 

deficiência ou superdotadas, mas também quando incluem em sua redação crianças 

em situação de rua, minorias e grupos marginalizados.  

 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de 
população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, 
étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados (UNESCO, 1994, p. 3)  
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Sanchez (2005) afirma que a Declaração de Salamanca (1994) estabeleceu 

um plano de ação cujo princípio norteador mostrava que as escolas deveriam 

acolher a todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. A partir daí, as escolas se 

encontram frente ao desafio de desenvolver uma pedagogia capaz de educar com 

êxito a todas as crianças.  

No contexto nacional, a Constituição Federal do Brasil de 1988, traz à luz a 

inclusão a partir da concepção do direito a igualdade ao apontar em seu artigo 5° 

que, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Traz também como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação” (BRASIL, 1988, art.3º inciso IV).  

Aponta, conforme o artigo 205, a educação também como um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante em seu 

artigo 208, inciso III, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, também traz 

aspectos importantes sobre a igualdade, educação e inclusão, além do envolvimento 

da família e do Estado para a garantia destes.  

No artigo 3° destaca que, 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-lhes por lei, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(BRASIL,1990) 
 

No que diz respeito ao envolvimento familiar e do Estado, o artigo 4° aponta, 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
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direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
(BRASIL, 1990) 

 

No artigo 55, determina que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. (BRASIL, 1990) 

Aspectos importantes como o direito à escola pública e gratuita a todos e a 

igualdade de acesso são ressaltados nos artigos 53 e 54: 

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando:  
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II. Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I. ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 
II. atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
III. atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; 
IV. atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. (BRASIL, 1990) 

  

A Lei 9.394, de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

propõe as seguintes atuações em seu 59° artigo, 

 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 

 

A LDB (1996) também propõe, dentre as normas para a organização da 

educação básica, “[…] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames” (art. 37, parágrafo 1). 
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No artigo 58 e seguintes incisos, entende a Educação Especial novamente 

como uma modalidade de educação escolar a ser oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino.  

É importante sinalizar que tanto a Constituição Federal do Brasil (1988), como 

o ECA (1994) e a LDB (1996) reforçam a concepção da inclusão proclamado pela 

Declaração de Salamanca (1994), direcionando que as pessoas com necessidades 

educacionais especiais devem ser incluídas junto à rede regular de ensino, no 

entanto, por empregarem o termo preferencialmente à redação, abrem espaços para 

que esta inclusão seja efetivada de forma morosa, senão incompleta. 

O Plano Nacional de Educação - Lei n° 10.172 de 2001 destaca que, “o 

grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de 

uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. (BRASIL, 

2001) 

Em 2001 as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica - Resolução CNE/CEB n° 02/2001, manifestam o compromisso do país com 

"o desafio de construir coletivamente as condições para atender bem à diversidade 

de seus alunos".  

Assim, “a proposição da política expressa nas Diretrizes, traduz o conceito de 

escola inclusiva, pois centra seu foco na discussão sobre a função social da escola e 

no seu projeto pedagógico”. (BRASIL, p. 22, 2004) 

O Plano de Desenvolvimento da Educação – Lei 6.094 de 24 de abril de 2007, 

traz como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação 

de salas de recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento 

educacional especializado.  

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

Educação Inclusiva, apresenta as diretrizes que fundamentam uma política pública 

voltada à inclusão escolar, consolidando o movimento histórico brasileiro. 

Traz à luz a reestruturação das escolas e das classes especiais para sistemas 

educacionais inclusivos, que atendam as especificidades de cada aluno, que podem 

ser transitórias ou não.  

 

Tem como objetivos o acesso, a participação e a aprendizagem dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 
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sistemas de ensino a promover respostas às necessidades 
educacionais especiais, garantindo:  

 Transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; 

 Atendimento educacional especializado; 

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 
ensino; 

 Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar; 

 Participação da família e da comunidade; 

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e, 

 Articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas. (BRASIL, 2008, p. 10) 

  

O Plano Nacional de Educação em vigor – Lei 13.005 de 25 de junho de 

2014, reafirma a educação sob a perspectiva inclusiva, colocando como meta n° 4, a 

universalização para a população de 04 a 17 anos com necessidades educacionais 

especiais no acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Aponta também como 

uma das estratégias, a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, assistência social e direitos humanos em parceria com as famílias. 

Após a análise do panorama norteador acima discorrido, torna-se importante 

a reflexão de que não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas é ela que 

deve se colocar à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo.  

O Censo Escolar realizado em 2016 no Brasil apresenta gradativamente o 

aumento de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais em 

classes comuns e a diminuição de classes especiais e escolas exclusivas, conforme 

aponta o Gráfico II. 
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Gráfico II. Comparativo entre o número de matrículas em classes comuns e 
classes especiais/escolas exclusivas no Brasil de 2008 a 2016. 

 

Fonte:http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/aprese
ntacao_censo_escolar_da_educacao_basica_%202016.pdf 
 

Estes dados auxiliam na percepção de que há um movimento da inclusão em 

curso no âmbito da educação, principalmente no que diz respeito a assegurar a 

matrícula e o acesso em classes “comuns” de pessoas com deficiência e com 

necessidades educacionais especiais. 

Ao analisar a educação inclusiva sob a perspectiva de documentos 

norteadores recentes nota-se que esta ainda permanece muito vinculada à 

educação especial. 

Entendemos que o movimento de educação inclusiva nasceu com o olhar 

sobre a educação especial e tem procurado se ampliar no decorrer do tempo, no 

entanto, o que se espera é que este movimento desenvolva cada vez mais uma 

compreensão mais abrangente sobre a inclusão e a discussão para a diversidade 

como um todo.  

A escola deve estar preparada para receber a criança e o adolescente com 

suas especificidades, independente de quais forem e mais, o Estado deve fornecer a 

instrumentalização para que os profissionais possam trabalhar de forma crítica e 

positiva esta diversidade.  
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3.3. A Escola e a Rede de Apoio 

 

No âmbito da inclusão, a Declaração de Salamanca (1994) tornou-se 

precursora no sentido de apontar a ampliação do papel da escola, inserindo e 

envolvendo em seu contexto atores no âmbito externo para o auxílio no 

planejamento de ações que visem a diminuição da exclusão e uma aproximação 

com a realidade. De acordo com esta Declaração (1994, p. 09), “O ensino deveria 

ser relacionado às experiências dos alunos e a preocupações práticas no sentido de 

melhor motivá-los”. 

Imbernón (2000, p. 85), aponta também a participação da comunidade como 

essencial para o trabalho no campo da diversidade e para a formação de redes, 

 

A escola deve abrir as suas portas e derrubar suas paredes não 
apenas para que possa entrar o que se passa além de seus muros, 
mas também para misturar-se com a comunidade da qual faz parte. 

 

E acrescenta, 

 

A instituição educativa já não possui um saber instituído 
inquestionável, mas este se expande no tecido social, e para fazê-lo 
seu a instituição educativa necessita da inter-relação e da 
participação de toda a comunidade se não se quer excluir ninguém 
do direito à educação, à liberdade e à felicidade. (IMBERNÓN, 2000, 
p. 80) 

 

Assim, a escola deve estar aberta para realidade complexa e também para 

reconhecer o seu papel enquanto integrante de uma rede de apoio para qualquer 

aluno.  

Pasqualini (2009, p. 33) identifica a “[...] necessidade de considerarmos, no 

desenvolvimento infantil, a relação entre criança e sociedade e o lugar em que a 

criança ocupa no sistema de relações sociais em cada momento histórico”. 

O indivíduo está inserido em uma sociedade e dialoga com ela a todo o 

momento, de acordo com a sua cultura, costumes, crenças, experiências pessoais e 

convívio com os seus pares. À luz desta reflexão se torna impossível ignorar este 

contexto e a forma como este influencia no processo de construção do ser humano.   

Duk (2006, p.61) refere que,  
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A discrepância entre a cultura escolar e a cultura destas 
comunidades provoca impacto no rendimento dos estudantes que 
pertencem a estes grupos sociais e que pode se refletir no seu baixo 
nível de progresso educacional e, muitas vezes, no abandono da 
escola. 

 

Para que haja uma inclusão efetiva do aluno e uma abertura para além da 

realidade presente no espaço escolar, Mesquita et. al. (2008, p. 549) apontam como 

alternativa a educação comunitária, compulsória e universal, na qual, 

 

As estratégias de inclusão ganham reforços na valorização dos elos 
informais e das relações proporcionadas pelas redes de apoio social 
que visam incentivar a participação de todos e a redução das 
pressões excludentes. 

 

 Estes autores (2008, p. 550) apontam também, 
 

Quando se considera a meta de atender todos os alunos e 
desenvolvê-los indistintamente, a ideia de inclusão encontra-se, pois, 
associada ao campo de uma educação comunitária, compulsória e 
universal, que se faz presente no espaço institucional, mas que, 
sobremaneira, parece esbarrar em aspectos subjetivos de 
incorporação desses alunos, residindo aqui soluções e também o 
início dos problemas e das dificuldades. 

 

 Tais dificuldades podem se apresentar de diversas formas, desde a 

articulação em si com os demais atores da rede social de apoio até o despreparo 

técnico dos profissionais em lidar com situações cotidianas. 

Neste contexto, cabe ressaltar o papel de destaque do professor no âmbito 

escolar. Freire (2015, p.42) aponta que, 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos [...]. 

 

Segundo Silva et al. (2016, p. 110), 

 

[...] para garantir uma educação efetivamente inclusiva, em um 
ambiente escolar não restritivo, é necessário o envolvimento de 
todos os membros da equipe escolar, assim como efetiva 
participação da comunidade no planejamento de ações e programas 
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voltados à temática. Entretanto, convém destacar que professores 
apresentam funções essenciais na estrutura e no funcionamento do 
sistema educacional e suas opiniões podem fornecer subsídios 
relevantes para a compreensão de como tem ocorrido o processo de 
inclusão, em um âmbito que está além das legislações, o cotidiano 
escolar. 

 

Este profissional, pela proximidade no convívio com os alunos e pelo seu 

papel central no contexto escolar, pode apresentar uma sobrecarga se não estiver 

devidamente preparado. 

Pinto et. al. (2017, pg. 1201) referem que a,  

 

[...] inclusão em ambientes como a escola demandam uma 
preparação para a criança e profissionais educadores, uma vez que 
existem cuidados especiais que não podem ser negligenciados, 
como a alimentação, atividades físicas, por vezes, medicação e os 
processos de acolhimento e interativos com as outras crianças. 

 

Em uma pesquisa realizada em 2010, com professores de salas regulares do 

ensino fundamental atuantes na rede municipal de educação da cidade de Santos, 

foi constatado de forma unânime a distância entre os profissionais da saúde em 

geral e os da educação, marcados por eventos esporádicos, como campanhas, 

orientações e palestras à família, alunos e professores. (SILVA, et. al. 2016) 

Em relação aos profissionais das instituições especializadas que atendiam 

especificamente alunos com deficiência e transtorno global5 do desenvolvimento, 

muitos entrevistados relataram não terem contato nenhum com os profissionais da 

saúde e os que tiveram relataram que o contato foi realizado por meio de relatórios 

ou por meio da família. (SILVA, et. al. 2016) 

Pinto et. al. (2017) apontam também em estudo realizado com professores, 

que os mesmos referem se sentir despreparados para lidar com alunos com 

necessidades educacionais especiais por não terem orientação e que tal despreparo 

acaba por gerar angústia, frustração e sensação de impotência. A falta de um 

                                                             
5
 Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida 
sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais 
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 
repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose 
infantil. (BRASIL, 2008, p. 15.) 
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projeto pedagógico que contemple estas especificidades nas escolas pesquisadas 

também foi ressaltado por estes autores. 

 Alonso (2013, p. 01) destaca que, 

 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando 
a concepção da escola e as intenções da equipe de educadores. 
Com base no projeto pedagógico a escola organiza seu trabalho; 
garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da 
Educação inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de 
propostas curriculares diversificadas e abertas; flexibiliza seu 
funcionamento; atende à diversidade do alunado; estabelece redes 
de apoio, que proporcionam a ação de profissionais especializados, 

para favorecer o processo educacional. 

 

Além de um projeto pedagógico pertinente e que tenha como um dos 

objetivos uma escola inclusiva, é essencial que este seja colocado de fato em 

prática. 

 
Para que a educação efetivamente cumpra com seu papel de 
reflexão crítica sobre a sociedade e de favorecimento do exercício da 
cidadania, a escola precisa parar para refletir, analisar e planejar. 
Precisa, também, desenvolver a prática da avaliação contínua e da 
promoção de ajustes de percurso, sempre tendo como horizonte o 
projeto político-pedagógico. (BRASIL, 2004, p. 14) 

 

Torna-se importante ressaltar também que as demandas trazidas pelos 

alunos em geral não podem ser de exclusiva responsabilidade dos professores. Tal 

responsabilidade deve estar inserida no projeto pedagógico e prever o preparo de 

todos os profissionais para a superação das dificuldades.  

 Quanto ao trabalho da direção da escola, esta tem como papel importante 

“(...) exercer liderança na comunidade. Trazer as famílias e demais setores da 

comunidade para dentro da escola, promover em todos o sentido da 

responsabilidade e do cuidado de um bem que é de todos”. (BRASIL, 2004, p. 13) 

Ou seja, é uma atuação para além da escola, uma atuação de articulação e diálogo 

com a realidade externa. 

 No que se refere ao papel da Coordenação Pedagógica, 

 

[...]  seu trabalho não pode ser executado em gabinete, mas sim, na 
realidade do cotidiano das salas de aula. Ela precisa ser ativa e 
presente em todas as instâncias da escola. [...] cabe à Coordenação 
Pedagógica coordenar a elaboração dos projetos e buscar, nas 
demais instituições da comunidade (órgãos públicos, privados e 
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empresas), a possibilidade da realização de parcerias e convênios de 
cooperação. (BRASIL, 2004, p. 14) 

 

 Assim, se apresenta a necessidade da articulação dos profissionais na 

resolutividade das demandas, buscando parcerias com a família e com a 

comunidade.  

Os demais profissionais inseridos no cotidiano da escola, tais como auxiliares 

administrativos, auxiliares de limpeza e de cozinha, inspetores, entre outros, também 

necessitam de um preparo para a inclusão desses alunos numa perspectiva de 

demanda emergente. 

“A origem das dificuldades do educando pode estar situada no âmbito das 

diferenças pessoais, culturais, sociais ou linguísticas, ou, ainda, no fato da escola 

não considerá-las.” (DUK, 2006, p. 63)   

 Não se trata de potencializar as dificuldades e as limitações dos alunos, 

estigmatizando-os, pelo contrário, esta articulação busca promover o diálogo sobre 

as diferenças na perspectiva do respeito e do cuidado.  

Sobre esta questão, Silva et al. (2016, p. 112) apontam,  

 

[...] é necessário, na perspectiva da inclusão, centrar menos atenção 
nas limitações e problemáticas do ponto de vista individual, 
culpabilizante e patologizante para, antes, compreender as práticas 
cristalizadas e baseadas no aluno, o que permite centrar esforços no 
desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

E acrescentam, “(...) o próprio funcionamento escolar como produtor de 

dificuldades ao processo de escolarização e, portanto, também como lócus em que 

essas dificuldades podem ser superadas.” (SILVA et. al. 2016, p. 114) 

A escola nada mais é do que o retrato do que vive a sociedade e deve partir 

dela, com o apoio dos demais atores, a mudança para que o respeito, a alteridade e 

o pensamento crítico possam prevalecer.  

 Assim, “(...) contar com a participação da família e da comunidade, fortalece a 

segurança e faz com que a escola caminhe na direção de cumprir com sua missão e 

persiga nos seus diferentes objetivos.” (BRASIL, 2004, p. 13) 

De acordo com Duk (2006, p. 64-65), a escola inclusiva com bons resultados 

apresenta como características, 
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• atitudes de aceitação e valorização da diversidade por parte da 
comunidade educacional; 
• um projeto educacional institucional que contemple a atenção à 
diversidade; 
• presença de liderança e comprometimento, por parte da direção da 
escola, com a aprendizagem e a participação de todos os alunos e 
alunas; 
• trabalho conjunto e coordenado do corpo docente, permitindo a 
unificação de critérios, a adoção de um contexto conceitual 
compartilhado e a colaboração em torno de objetivos comuns; 
• adequação no nível de formação dos docentes, em termos de 
necessidades educacionais especiais e estratégias de atendimento à 
diversidade; 
• um currículo o mais amplo, equilibrado e diversificado possível e 
passível de ser adequado às necessidades individuais e 
socioculturais dos alunos; 
• estilo de ensino aberto e flexível, baseado em metodologias ativas 
e variadas que permitam personalizar os conteúdos da 
aprendizagem e promovam o maior grau possível de interação e 
participação de todos os alunos; 
• critérios e procedimentos flexíveis de avaliação e promoção; 
• uma cultura de apoio e colaboração entre pais, professores e 
alunos; 
• serviços permanentes de apoio e assessoramento, voltados para 
docentes, alunos e pais; 
• relações de colaboração e intercâmbio com outras escolas comuns 
da comunidade e com escolas especiais; 
• abertura e relação de colaboração com outros setores da 
comunidade. 

 

 Neste contexto, a parceria entre a escola e a família se dará num processo 

que deve ser planejado, numa relação de confiança que envolva todos os 

profissionais e que traga para os familiares a conscientização e a apropriação desta 

parceria. Esta se tornará posteriormente uma relação de colaboração, na qual os 

saberes serão partilhados, buscando a integração do aprendizado para além da 

unidade escolar e fornecendo apoio mútuo quando necessário.  

 

A família costuma viver tensões ou estresse quando seus filhos 
sofrem qualquer espécie de dificuldade, o que pode provocar 
problemas em seu relacionamento com eles. As escolas ou outros 
serviços relacionados com a educação podem incentivar essas 
famílias a entrar em contato com outras famílias em condições de 
proporcionar-lhes apoio, ou com a escola, com a finalidade de liberar 
suas tensões e recuperar a esperança e o otimismo. (DUK, 2006, p. 
155-156) 

 

 A parceria com a comunidade, segundo Duk (2006) é menos desenvolvida do 

que a parceria com a família e isto se pela falta de colaboração por ambas as partes, 
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sendo comum que possíveis contribuições provenientes da comunidade à educação 

sejam ignoradas.  

Traz como exemplo de mudança a contribuição que grupos minoritários 

culturais, étnicos ou religiosos podem trazer aos grupos majoritários da escola a 

partir do enriquecimento dos currículos, levando costumes, crenças, tradições e 

práticas aos alunos na classe. Outro exemplo seria o dos representantes de 

associações de pessoas com necessidades educacionais especiais poderem 

sensibilizar a comunidade escolar a respeito dos direitos e necessidades das 

mesmas, acrescentando, inclusive, a discussão sobre igualdade. (DUK, 2006) 

Desta forma, torna-se importante ressaltar o papel da escola na função de 

rede de apoio para o aluno, família e comunidade. A sua parte não está apenas em 

buscar parcerias para o melhor desenvolvimento do aluno, mas em se apresentar 

também como ponto de suporte para estes atores. 

   A partir do exposto, pode-se afirmar que o trabalho em rede não se constitui 

num fim, mas em um meio, uma metodologia de intervenção na realidade vivida e na 

proposta para a sociedade que ansiamos (PAKMAN, 1995). 

 De acordo com Junqueira (2000, p.39), 

 

As redes, no universo de mudanças, surgem como uma linguagem 
de vínculos, das relações sociais entre organizações que interagem 
mediadas por atores sociais que buscam entender de maneira 
compartilhada a realidade social. São formas de agir que privilegiam 
os sujeitos, que, de maneira interativa, apropriam-se do 
conhecimento dos problemas sociais e de sua solução. 
Nas redes os objetivos, definidos coletivamente, articulam pessoas e 
instituições que se comprometem a superar de maneira integrada os 
problemas sociais. Essas redes são construídas entre seres sociais 
autônomos, que compartilham objetivos que orientam sua ação, 
respeitando a autonomia e as diferenças de cada membro. Daí a 
importância de que cada organização pública — estatal ou privada — 
desenvolva seu saber para colocá-lo de maneira integrada a serviço 
do interesse coletivo. 

 

Nessa perspectiva, entende-se as redes para além da construção de vínculos, 

mas também uma maneira de conhecer, analisar e entender a realidade social para 

nela intervir. 
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4. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tem o delineamento qualitativo por considerar-se que, ao 

trabalharmos com indivíduos em todas as suas complexidades, inseridos em 

realidades não menos complexas, este desenho seja o mais adequado. 

Para Córdova e Silveira (2009, p. 32), 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do 
fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 
explicar; precisão das relações entre o global e o local em 
determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo 
social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os 
objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e  
seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 
possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único 
de pesquisa para todas as ciências. 

 

Minayo (2015, p. 21) destaca ainda que, 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.  

 

Esta pesquisa apresenta o caráter exploratório e descritivo. O primeiro tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-

lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2007). 

Segundo Triviños (1987), o estudo descritivo exige do pesquisador um amplo 

conhecimento a partir de informações do que se pretende pesquisar e tem como 

objetivo descrever os fatos e fenômenos de uma determinada realidade. 

Assim, o caráter exploratório e descritivo da pesquisa contribuiu para a busca 

do conhecimento sobre esta realidade, permitindo a análise do papel da escola 

enquanto rede de apoio e suas estratégias de inserção inclusiva por meio do 

acolhimento junto ao aluno com hemofilia e a sua família. 

Foram consideradas políticas de âmbito nacional e internacional relevantes 

para a questão da inclusão, direitos humanos e rede, por meio dos seguintes 

documentos: 



67 
 

 

 Internacionais:  

 Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; 

 Declaração de Jomtien, de 1990; 

 Declaração de Salamanca, de 1994; 

 Convenção de Guatemala, de 1999; 

 Nacionais: 

 Constituição Federal do Brasil, de 1988; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990; 

 Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996; 

 Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, de 

1999; 

 Plano Nacional de Educação, de 2001; 

 Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, de 2001; 

 Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007; 

 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008; 

 Plano Nacional de Educação, de 2014; 

 Projetos Políticos Pedagógicos das escolas pesquisadas; 

 

4.1. O Contexto da Pesquisa 

 

O Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP atende atualmente 

612 crianças e adultos portadores de Hemofilia, Doença de Von Willebrand, 

Afibrinogenemia, Deficiência de Fator VII e outros distúrbios de coagulação. Os 

usuários atendidos residem no município de São Paulo, Grande São Paulo, algumas 

cidades do interior de São Paulo e outros Estados.  

São realizados em média cerca de 370 atendimentos ambulatoriais e de 

pronto atendimento por mês pela equipe multiprofissional, que é composta por 2 

hematologistas, 1 hematopediatra, 1 enfermeira, 1 assistente social, 1 fisioterapeuta, 

1 ortopedista e equipe de enfermagem. 

No momento da pesquisa, o Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do 

HSP possuía em seu cadastro 57 crianças e adolescentes com idades entre 06 e 14 
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anos, hemofílicos A ou B Graves e Moderados, residentes no município de São 

Paulo e Grande São Paulo e inseridos em escolas do Ensino Fundamental I ou II. 

Nove escolas colaboraram com a pesquisa, tendo todas na ocasião, pelo 

menos um aluno com hemofilia A ou B, Moderada ou Grave, acompanhado neste 

Serviço, totalizando 16% do universo de pesquisa. 

 A identificação das escolas se deu por meio de um cadastro que o Serviço 

possui com as informações fornecidas pelos pais quando a criança/adolescente 

ingressa em uma nova unidade escolar. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de abril e agosto de 2017, nas 

dependências do Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP e também 

nas escolas participantes. 

 

 4.2. Participantes da Pesquisa 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foi convidado um coordenador 

pedagógico ou gestor, totalizando o aceite de nove profissionais, bem como um 

professor das escolas participantes, totalizando o aceite de sete pessoas. 

O convite também foi estendido a um familiar ou responsável de cada 

criança/adolescente inserido nas escolas participantes, com o aceite de nove 

familiares. O total de participantes entre profissionais e familiares foi de 25 pessoas. 

Os critérios de inclusão para a escolha do profissional entrevistado foram:  

 ser professor ou gestor de escola pública ou privada da rede 

municipal/estadual de ensino do município de São Paulo ou Grande São 

Paulo; 

 ter aluno regularmente matriculado no Ensino Fundamental I ou II, portador 

de Hemofilia A ou B, moderada ou grave acompanhado pelo Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP. 

Para o familiar entrevistado, os critérios de inclusão foram:  

 ser ascendente ou responsável legal de aluno portador de Hemofilia A ou B, 

moderada ou grave, regularmente matriculado no Ensino Fundamental I ou II, 

em escola pública ou particular da rede municipal/estadual de ensino do 

município de São Paulo ou Grande São Paulo; 
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 ter o acompanhamento da criança/adolescente realizado pelo Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP.  

 

O primeiro contato com as escolas efetivou-se por telefone, sendo agendada 

uma visita à unidade para a entrega de carta-convite. Na ocasião, foram 

apresentados os objetivos da pesquisa e havendo o aceite da escola e dos 

profissionais envolvidos, foi efetivada uma nova visita para a coleta de dados, assim 

como a assinatura da Carta de Anuência por parte da instituição de 

ensino/Secretaria de Educação. 

Os familiares participantes foram convidados por meio de contato telefônico 

ou pessoal. Na ocasião também foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa e havendo o aceite, foi agendada uma nova data para a coleta de dados. 

No Quadro IV, apresenta-se o perfil dos participantes desta pesquisa: 
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Quadro IV. Distribuição dos Indicadores que compuseram a população pesquisada na Dissertação “Rede de Apoio à Criança e ao 
Adolescente com Hemofilia: Integração Saúde/Escola”, São Paulo, 2018. 

Identificação 
da Escola 

 

Categoria 
Administrativa 

Localização Gestor/ 
Coordenador 

Sexo Faixa 
Etária 

Professor Sexo Faixa 
Etária 

Familiar Sexo Faixa 
Etária 

Escolaridade 
Familiar 

E1 
 

PM SP X F 3 X F 3 X F 2 3 

E2 
 

PM SP X F 3 X F 2 X F 2 2 

E3 
 

PM SP X F 3 X F 3 X F 1 3 

E4 
 

PM GSP X F 2 X M 2 X F 2 2 

E5 
 

PE SP X F 3    X F 2 1 

E6 
 

PM GSP X F 3 X F 2 X F 2 3 

E7 
 

PR SP X F 3    X F 2 3 

E8 
 

PR SP X F 3 X F 3 X F 3 5 

E9 
 

PE GSP X F 3 X M 3 X F 2 2 

 
Escolas Identificadas pela letra E, seguidas de números. 
Categoria administrativa: Pública Municipal = PM, Pública Estadual = PE e Privada = PR 
Localização: São Paulo = SP e Grande São Paulo = GSP 
Faixa Etária: 1 = 20 a 30 anos; 2 = 31 a 40 anos; 3 = 41 ou mais 
Sexo: F = Feminino; M = Masculino 
Escolaridade (somente para familiares): 1 = Analfabeto; 2 = Ensino Fundamental; 3 = Ensino Médio; 4 = Ensino Superior; 5 = Pós Graduação 
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4.3. Instrumento de Produção de Dados 

 

Para a presente pesquisa, foi utilizada a entrevista individual semiestruturada.  

 

 Entrevistas individuais semiestruturadas.  

 

Minayo (2015, p.65) destaca que,  

 
A entrevista como fonte de informação pode nos fornecer [...] 
informações diretamente construídas no diálogo com o indivíduo 
entrevistado e tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade 
que vivencia. 
 

Assim, por meio do uso da entrevista como um instrumento de coleta de 

dados na pesquisa qualitativa para a compreensão de uma realidade, esta assume 

também o compromisso com a transformação social através da autorreflexão e da 

ação emancipatória que pretende suscitar nos participantes. (FRASER; GONDIM, 

2004)  

Ao longo do percurso das entrevistas foi necessário aprimorar o roteiro, 

corrigir questões dúbias e adequar o mesmo à proposta deste trabalho.  

O roteiro da pesquisa com os familiares foi composto por perguntas que 

objetivaram a elucidação da trajetória de inserção das crianças/adolescentes nas 

escolas, abordando dificuldades e pontos a serem melhorados, assim como a 

percepção dos familiares sobre o conhecimento dos profissionais das escolas sobre 

a patologia, a articulação destes profissionais com os seus pares, com a família e 

com o Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP. 

As perguntas direcionadas aos profissionais foram divididas em blocos que 

objetivaram elucidar as dificuldades de inserção da criança/adolescente com 

hemofilia nas escolas assim como as sugestões para a superação de tais 

dificuldades, o acesso e a difusão das informações sobre a patologia, as percepções 

sobre rede de apoio e suas as estratégias de articulação com os demais serviços da 

rede, dentre eles o Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP e também 

com a família, além do reconhecimento de ações intersetoriais. 

As entrevistas realizadas foram gravadas com o consentimento dos 

entrevistados por meio da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), após as orientações sobre os objetivos da pesquisa, assim 
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como a garantia da confidencialidade das identidades dos mesmos, e transcritas 

posteriormente na íntegra. 

 O tempo médio das entrevistas dos profissionais foi de 20 minutos e dos 

familiares, 15 minutos. 

 
4.4. Procedimento de Análise de Dados 

 

Esta pesquisa teve como procedimento de Análise de Dados a Análise de 

Conteúdo na modalidade temática, a qual segundo Bardin (2016, p. 18), consiste 

em,  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadoras (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

  

A etapa da pré-análise constituiu-se por meio da leitura flutuante das 

entrevistas transcritas, procurando assim, levantar hipóteses emergentes a partir de 

impressões, representações, emoções, conhecimentos e expectativas afloradas. 

(BARDIN, 2016; FRANCO, 2008) 

Foram realizadas posteriormente as leituras dos discursos efetuados, sendo 

coletadas as Unidades de Contexto (UC) que serviram de compreensão para 

sistematizar as Unidades de Registro (UR), as quais são constituídas nesta 

modalidade de análise de conteúdo por meio de temas ou categorias. 

 

[...] fazer uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de 
sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou 
frequência da aparição, podem significar alguma coisa para o 
objetivo analítico escolhido. (BARDIN, 2016, p. 105) 

  

Após a definição das Unidades de Contexto (UC) e Unidades de Registro 

(UR), estas foram categorizadas, implicando na classificação, diferenciação e 

reagrupamento de elementos semânticos do texto segundo a similaridade de 

categorias, tendo por objetivo fornecer por condensação uma representação 

simplificada dos dados brutos. (BARDIN, 2016). 
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4.5. Considerações Éticas 

 

Este projeto de pesquisa foi submetido à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério de 

Saúde do Brasil e seguiu todas as recomendações relativas a estudos com uso de 

banco de dados pedagógicos, assegurando a confiabilidade de todas as 

informações dos entrevistados. 

A pesquisa somente teve início após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, sob CAAE número 

63547316.3.0000.5505, conforme consta no Parecer Consubstanciado do CEP no 

parecer número 1.933.938 (Anexo C). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise de conteúdo na modalidade temática, foram construídos os 

seguintes eixos: 

 Desafios da escola enquanto rede de apoio para a criança/adolescente com 

hemofilia; 

 Ações intersetoriais e outras estratégias fortalecedoras para a escola 

enquanto rede de apoio para a criança/adolescente com hemofilia; e, 

 A centralidade do conhecimento sobre a doença na perspectiva do 

acolhimento e integração da criança/adolescente com hemofilia. 

 

  Apresentaremos o Quadro V com as categorias direcionadoras dos eixos 

elencados acima. 

Discutiremos acerca das seguintes categorias apresentando a análise das 

entrevistas com os 25 participantes, os quais serão denominados de C 

(coordenador), P (professor) e F (familiar), seguidos dos números correspondentes 

aos Grupos (1 a 9) pertencentes, com o intuito de preservar as suas identidades. 

No que tange ao primeiro eixo, “Os desafios da escola enquanto rede de 

apoio para a criança/adolescente com hemofilia”, a falta de informação dos 

profissionais da educação sobre hemofilia ou a descontinuidade da informação 

institucional sobre o tema foi retratada pelos próprios profissionais como uma 

questão importante: 

 

“Sobre hemofilia nós não temos mesmo direcionamento, ele foi 
incluído na escola como pessoa, isso sim, ele foi incluído, a gente 
não tem nenhuma diferenciação dele como pessoa. Isso eu acho que 
a escola, neste ponto, ela é positiva, que ela incluiu, ela incluiu a 
família, a família é tranquila, nunca tivemos nenhum problema, então 
ele é incluído como pessoa, mas na deficiência dele nós 
precisaríamos nos desenvolver melhor.” C1 

 

“(...) se não há um esclarecimento adequado, falha-se na estratégia, 
né. Você vai, talvez, criar situações tipo paliativo, não é algo efetivo 
de fato. Eu acho que ainda, mesmo escolas assim, da rede pública, 
ainda carece sim de uma orientação mais contundente, mais efetiva.” 
P9 
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Quadro V. Eixos Norteadores das Categorias Pesquisadas na Dissertação “Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente com 
Hemofilia: a Integração Saúde/Escola”, São Paulo, 2018. 

EIXOS 

Desafios da escola 
enquanto rede de apoio 

para a 
criança/adolescente com 

hemofilia 

Ações intersetoriais e outras 
estratégias fortalecedoras para a 

escola enquanto rede de apoio para a 
criança/adolescente com hemofilia 

A centralidade do 
conhecimento sobre a 

doença na perspectiva do 
acolhimento e inclusão da 
criança/adolescente com 

hemofilia 

CATEGORIAS 

Falta ou descontinuidade de 
informação institucional 

Ações intersetoriais inexistentes ou 
insuficientes (Sec. Educação, Sec. 

Saúde) 
Dificuldade de acolhimento 

Dificuldade na convivência 
com a doença de baixa 

prevalência 

Falta de integração entre as escolas e o 
Hospital São Paulo 

Medo de intercorrências 

Falta de comunicação entre 
os atores da escola 

Linguagem mais acessível do material 
sobre hemofilia 

Superproteção 

Não reconhecimento da 
escola enquanto integrante 

ativa da rede de apoio 

Ampliação das ações extra muro da 
escola 

 

 
Família como principal fonte de 

informação sobre hemofilia 
 

Fonte: Autora
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“Olha, eu considero, porque da vez que a gente teve lá 
(Hospital São Paulo) foi maravilhoso, eu amei, tanto que nossa, 

a diretora tinha que todo ano tentar ter esse contato, mas é 
isso que eu falo, eu acho insuficiente, porque se você pensar 
que o aluno está aqui há cinco anos e a gente só teve o 
contato uma vez, né, se fosse uma vez por ano, que fosse, eu 
acho que seria bem bacana.” P6 

 

 Tal questão também se fez presente nos relatos dos familiares:  
 

“Eles (escola) têm que ter mais informação, muita informação, 
porque eles ainda estão um pouco perdidos (...).” F5 

 

“Por falta de conhecimento, por ser uma doença que não é 
assim tão comentada, por ser uma doença que não é 
conhecida, por não conhecer as pessoas tem medo de não 
saber como agir, de não saber como cuidar, então acha que a 
criança vai ter que ficar inutilizável num canto, por não saber, 
por não conhecer mesmo” F1 

 

 O desconhecimento sobre a doença pela sua baixa prevalência 

abordado nesta última fala por um familiar também se fez presente em outras 

respostas obtidas, tanto por familiares como por profissionais: 

 

“(...) teve gente mesmo lá na escola que falou pra mim que não 
ia nem se interessar, porque da outra escola primeira que eu 
fui, a médica me deu umas três cartilhas, né, aí eu levei, aí foi 
uma das meninas lá, eu não sei se é diretora das que ficavam 
atendendo lá, ela foi e falou assim: ‘Ah, depois eu vou ler, mas 
a gente não tem nem tanto interesse assim porque só tem ele 
aqui de hemofílico.’” F4 

 

Pelos profissionais, a pouca recorrência da doença se apresenta como 

uma justificativa para que não haja a necessidade de informação ou estratégias 

de atuação: 

 

“Aqui na escola como o aluno é o único caso de hemofilia a 
gente nunca entrou no assunto. Já entramos no assunto de 
outras doenças, outras deficiências, mas como ele é o único 
caso aqui na escola, tanto ele como a menina que tem a 
surdez, são casos que a gente quase não entra no assunto 
(...).” P2 

 

“(...) é o primeiro caso que a gente viu como eu te disse, né, de 
hemofilia foi o primeiro caso...como não é uma coisa que é 
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muito constante a gente acaba focando em coisas que são 
mais presentes, mais emergentes.” C9 

 

A desinformação aliada à falta de estratégias na escola pela pouca 

presença de crianças/adolescentes com hemofilia no ambiente escolar foi uma 

temática recorrente nas entrevistas. Este aspecto vai ao encontro com um dos 

pontos indicados por Barbosa (2013); Monsores (2013) Luz, Silva e 

DeMontigny (2015) no que diz respeito à falta de informação da doença rara 

como um complicador para a qualidade de vida do indivíduo e sua família e que 

também pode ser aplicada a hemofilia. 

De acordo com Duk (2006, p. 63), “a origem das dificuldades dos alunos 

na escola pode se dar não apenas pelas diferenças, mas pelo fato da escola 

não considerá-las”.  Novamente é ressaltado que não se trata de uma 

“diferenciação” no sentido de exclusão ou potencialização desta, mas de um 

olhar mais cuidadoso e centrado na criança/adolescente, que deverá ter as 

suas características consideradas.  

Assim, a escola deve ter um olhar atento para situações pouco 

recorrentes de forma que as mesmas possam ser incluídas e acolhidas. 

 Outra questão apontada por profissionais e familiares foi a falta de 

integração/interação entre os profissionais da escola no acompanhamento ao 

hemofílico: 

  

“(...) só é passado ao professor e não uma orientação global, 
que possa trabalhar, vamos supor, inspetores pra que eles 
fiquem pelo menos cientes sobre...’ah, um aluno com 
determinado problema’, isso já não acontece, deveria ter até 
mais, digamos, palestras neste sentido para que todos fossem 
esclarecidos, até mesmo os funcionários da...os auxiliares, 
pessoal da limpeza, pra poder ter acesso a esse tipo de 
informação. P9 

 

“(...) no caso da doença dele, né, da hemofilia, é uma coisa que 
você olha e você não vê, né, então talvez seja até uma dica aí 
pra gente trabalhar isso também, porque eu acredito até que os 
professores, claro, têm ciência porque quando a mãe veio falar 
com a gente, a gente informou a todos os professores, mas os 
funcionários especificamente, não.” C9 

 

“(...) a gente conversa mais com a professora que cuida dele, e 
com os funcionários, inspetores, assim, no caso de acontecer 
alguma coisa com ele, mas na escola em geral, não.” C2 
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“(...) eu acho que a partir do momento que se tomar o 
conhecimento, que se tornar...vai ter essa preocupação por 
conta dos funcionários, da orientação que a gente passar, né, 
pros professores de modo geral, vai contribuir, mas até então, 
é assim, é um...como não é comum, por mais que se diga: “ah, 
mas hemofilia é comum”, mas aqui, esse ano tem o segundo 
caso, foi muito comum porque a criança do ano passado, se 
ela era de manhã, ela não tinha o contato com a gente no 
período da tarde, né, então, eu imagino que assim, precisa ser 
disseminado, precisa ser discutido realmente.” C3 

  

 Nota-se por meio dos relatos que o envolvimento e a integração entre 

todos os membros da escola, indicada por Alonso (2013) e Silvia et. al. (2016) 

como essencial para o início do processo de inclusão não ocorre na realidade 

observada, seja pela falta de repasse de informações ou pela ausência de 

troca de experiências. 

 Tais falas acerca da falta de integração entre os profissionais pode ter 

ligação com a individualização no cuidado da criança/adolescente com 

hemofilia relatada por alguns dos professores entrevistados: 

 

“Então, é assim, sabe, quando o aluno é teu, o aluno é teu. 
Então eu penso que lógico que teve uma mobilização de toda a 
equipe, mas, por exemplo, quando ele ficou no terceiro ano 
com outra professora, aí a gente conversou com essa 
professora, sentamos e conversamos sobre tudo isso, mas eu 
penso que a escola como um todo, eu não sei, muito embora 
assim, os cuidados, é porque também as outras professoras 
não tem nem o porquê, né.” P6 

  

“(...) eu atuo com a experiência que eu tenho, né, e assim 
como talvez um outro profissional vai atuar com a experiência 
que ele tem, não existe algo determinado, um padrão, tipo 
assim, vamos trabalhar...uma estratégia que seja 
compartilhada entre outros profissionais, é mais difícil.” P9 

 

“Depois que você veio, as crianças ficaram me questionando 
porque tinha vindo uma “médica” do aluno, porque ele 
comentou, né, com alguns e aí foi pipocando e aí eu expliquei 
não só o caso dele, expliquei da surdez, né, então eu fiz eles 
compreenderem que não é um bicho de sete cabeças, o que 
acontece, se ele cair, que tem que me avisar, que tem que 
avisar a coordenação. A coordenação também já sabe que eu 
estou fazendo este trabalho com eles na sala. (...) Eu estou 
fazendo este trabalho dentro das salas, mas a escola com 
todos os alunos, aí não, é uma coisa individual de cada 
professor.” P2 



79 
 

 

 Verificamos acerca dos relatos a vigência do modelo de escola 

tradicional, o qual apresenta como característica a centralidade no professor, 

conforme afirmam Ferreira (1999) e Mantoan (2003).  

Estes relatos, também corroboram a constatação de Thurler (2001), de 

que o modo de trabalho pouco colaborativo ainda vigente nas escolas não 

favorece a cooperação entre os profissionais, fazendo com que estes, em 

especial o professor, trabalhe em seu espaço delimitado, não realizando trocas 

com seus pares. 

  

O isolamento de cada um em sua classe, a portas fechadas, 
garante uma forte centralização sobre o acompanhamento 
intensivo dos alunos e permite construir um ambiente estável e 
uma dinâmica previsível que, sem dúvida, beneficiam uma 
parte dos alunos. Esse modo de trabalho é, além disso, 
tranquilizador, visto que ele reproduz e confirma uma série de 
aspectos da profissão que contribui, de maneira muitas vezes 
inconsciente, para a escolha profissional: ser único dono a 
bordo, construir uma relação forte – e assimétrica – com 
crianças ou adolescentes, evitar o confronto cotidiano com 
outros adultos. O modelo individualista oferece aos professores 
uma esfera quase ‘privada’ que constitui uma proteção bem-
vinda, e às vezes vital, contra os julgamentos e as intervenções 
vindos de fora. (THURLER, M. G., 2001, p. 63)  

 

 Esta mesma autora (2001) afirma que tal isolamento não deixa de 

provocar pelo professor, mudanças e inovações dentro da sala de aula, assim 

como afirma Silva et. al. (2016), quando refere que este profissional apresenta 

função essencial e suas opiniões fornecem subsídios relevantes para o 

processo de inclusão. 

Contudo, o “mudar isolado”, segundo Thurler (2001) tem como revés o 

não reconhecimento e o apoio institucional, a ausência de feedback de outros 

profissionais, além da falta de disseminação e evolução no seu espaço de 

trabalho como um todo. O que poderia ser ampliado para outras crianças e 

adolescentes no mesmo âmbito escolar ou até em outras unidades, permanece 

à sombra. 

Neste contexto, o papel da direção e da coordenação pedagógica, de 

acordo com orientação do Ministério da Educação (2004), também precisa ser 

efetivado, no sentido de se aproximar da realidade das salas de aula, 
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vislumbrando no projeto político pedagógico e colocando em prática a busca 

por parcerias com serviços e comunidade. 

Desta forma, Flecha e Tortajara (2000) alertam para que os agentes 

envolvidos no processo de socialização dos alunos não sejam apenas os 

professores, mas toda a comunidade, numa proposta de aprendizagens 

baseadas em realidades mais amplas. Trata-se de partir assim, para uma 

educação crítica, por meio da educação reflexiva na qual a realidade é trazida 

e discutida no âmbito escolar de forma natural para que sejam geradas 

mudanças na realidade apresentada, segundo Ferreira (1999).  

 A última questão identificada na categoria “Desafios da escola enquanto 

rede de apoio com a criança/adolescente com hemofilia” é o fato do não 

reconhecimento desta mesma instituição como integrante ativa de uma rede de 

apoio.  

Sabe-se que a ideia de rede é ampla, associada a vários contextos ou 

objetos, abrangendo com o tempo diversas áreas do conhecimento, conforme 

apontam alguns autores (SANÍCOLA, 2015; GONÇALVES; GUARÁ, 2010). 

Os profissionais entrevistados apresentaram relatos recorrentes 

correspondentes a ideia de apoio - uma das funções da rede social - no sentido 

de informação e ajuda, conforme ressaltam Canesqui e Barsaglini (2012) e 

Evangelista e Constantino (2013): 

  

“Rede de Apoio é um suporte quem vai dar...é um suporte de 
curso, não? Eu não sei,  não sei te dizer. É uma...são pessoas, 
é um grupo interdisciplinar que vai te ajudar, te dar um apoio na 
questão da doença, de como fazer...palestras, cursos...base de 
conhecimento pra gente.” P2 

 

“Como, é assim, as outras...é por exemplo, o Posto de Saúde, 
a própria Secretaria Municipal de Educação ter pessoas que 
ajudam, né, mais especializada, pra estar ajudando, né, 
apoiando o professor. É que nem a gente tem assim, os nossos 
alunos com deficiência, né, tem a professora que dá um apoio 
pra gente também e no caso dele a gente nem chegou...como 
ele não é uma criança deficiente, nem chegou no caso desta 
professora, mas é uma pessoa que está aí também como apoio 
pra gente. P3 

 

“Instituições que nos deem instruções sobre um determinado 
assunto, no caso a hemofilia, nos deem apoio.” P8 
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“Aí eu entenderia até mesmo a atuação multidisciplinar, né, 
multiprofissional. Ter um profissional digamos, da...médico 
mesmo, né, um fisioterapeuta, né, que pudesse trabalhar nesse 
sentido, trabalhar no grupo, junto com o grupo de professores e 
isso aí realmente não acontece.” P9 

 

“Seria, eu não sei, uma instituição que está ligada a escola e 
sempre que a escola precisar ela pode solicitar ajuda, então, a 
escola junto com esta instituição e outras instâncias, elas se 
tornam redes de apoio pra criança hemofílica. Então seria isso, 
eu não sei.” C1 

 

“Olha, quando eu penso em rede de apoio eu penso assim, é, 
em ter uma ajuda, um acompanhamento, um apoio pra alguma 
coisa, né, que nem nós temos a sala de apoio, né, que é a sala 
de inclusão com os professores, então ele é um apoio ao 
professor, né, então vamos supor, se eu tenho uma criança, 
vamos falar no caso de necessidades, se eu tenho um aluno 
com uma determinada necessidade eu tenho um apoio com 
essas professoras pra trabalhar com essa criança, então eu 
acredito que deva ser isso, né, um apoio.” C5 

 

Estes relatos não apresentam, no entanto, a ideia rede de apoio como 

uma forma de cooperação, troca e articulação, conforme observam alguns 

autores (CANESQUI; BARSAGLINI, 2012; EVANGELISTA; CONSTANTINO, 

2013; GONÇALVES; GUARÁ, 2010).  

Foi possível identificar também que tais profissionais colocaram-se 

sempre como agentes passivos desta ajuda, não observando que tais 

intercâmbios são essenciais para a efetivação do apoio, de acordo com os 

mesmos autores.  

 Analisaremos a seguir as questões identificadas no segundo eixo, 

“Ações intersetoriais e outras estratégias fortalecedoras para a escola 

enquanto rede de apoio à criança e ao adolescente com hemofilia”.  

 Foi possível identificar nos relatos dos profissionais entrevistados a 

inexistência de estratégias e ações intersetoriais para hemofilia. Algumas 

escolas relataram ter parcerias com outros serviços, identificando-os como 

rede de apoio, principalmente UBS´s de referência dos territórios para 

trabalhos de educação em saúde ou até mesmo atendimentos de emergência: 

 

“(...) a gente tem uma parceria com a UBS, mas eles vêm aqui 
pra ver acuidade visual, eles pesam as crianças, medem, mas 
em relação a hemofilia é nulo, né.” P6 
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“Específico de hemofilia, não, porém com relação a outros 
serviços médicos, por exemplo, a gente sempre encaminha, 
quando a gente percebe alguma diferença com a criança, 
alguma dificuldade, a gente encaminha para algum médico 
pediatra, pra uma avaliação médica.” C4 

 

“Na verdade a gente tem uma parceria com a UBS aqui do 
lado, mas assim, tem psicólogo que vem tratar de questões da 
adolescência, né, então, aí tem a questão da saúde bucal, mas 
voltado pra hemofilia, nada.” C3 

 

“À saúde sim, inclusive a gente faz até que além, por exemplo, 
nós temos diversos alunos que precisam de tratamento 
psicológico e os pais não conseguem laudo, que não 
conseguem sequer uma avaliação porque acho assim, a gente 
não pode dar laudo para ninguém e nem podemos julgar que 
essa criança tenha alguma deficiência, mas uma avaliação a 
gente pode solicitar e nós não temos então, nós solicitamos 
uma rede de amigos que virão aqui à escola, que farão essas 
avaliações. (...) Aí tem uma universidade,  que também vai nos 
ajudar, que vai colaborar, aí nós temos a UBS que vem todo 
mês fazer orientação sexual com os adolescentes, tanto 
meninos quanto meninas, então assim, a gente tem uma rede 
de apoio à saúde que eu considero forte, tem os dentistas, mas 
em relação a hemofilia nós não temos.” C1 

 

Seria necessário um aprofundamento nestes aspectos para afirmar se 

as redes de apoio com as quais as escolas trabalham são efetivas, o que 

levaria a uma discussão de algumas questões estruturais, tais como o 

tamanho, a profundidade, a densidade, a frequência e a intensidade destes 

contatos, assim como também a função destas trocas, conforme orientam 

alguns autores (RODRIGUES; SILVA, 2013; SLUZKI, 1997; SOARES, 2004).  

 Analisando ainda as questões pertinentes às estratégias e ações 

intersetoriais, observam-se relatos referentes à exigência da inclusão e do 

cuidado às crianças/adolescentes por parte das instâncias superiores, no 

entanto, sem o fornecimento de ferramentas auxiliadoras para os profissionais 

das escolas: 

  

“Os professores estão cientes no sentido da inclusão no geral, 
né, da inclusão dos alunos com diversos problemas, fora a 
hemofilia, outras coisas também, os vários outros problemas e 
que é lei, precisa ser aplicada, inclusão é necessária, mas o 
professor mesmo em si carece dessa bondade.” P9 
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“Então, infelizmente nós não temos um...não sei se eu vou 
dizer uma palavra correta, mas assim, o interesse da parte das 
secretarias em dar suporte para as escolas nesse aspecto, né, 
aliás eu diria pra você que eu nem sei se eles tem algum 
conhecimento sobre isso, né, porque eles ficam muito nos seus 
gabinetes e acabam esquecendo...eles falam sobre a inclusão, 
né, falam sobre a inclusão de uma forma assim, muito bonita, 
muito, às vezes, parecida com conto de fadas porque a 
realidade é, quem tá no chão de fábrica, né, que é a escola, é 
que tem aí essas diversas ações com todas as síndromes, 
problemas aí até psíquicos e tudo mais e a gente não tem 
nenhum respaldo, né, a gente só escuta assim: “tem que 
incluir”, “a inclusão é obrigatória”, não se diz como, é 
simplesmente, olha a lei existe e tem que ser seguida e não ser 
criticada, o que for, enfim, então eu entendo que nós não 
temos suporte por parte das secretarias, ministérios, 
absolutamente nada. O que a gente aprende é no nosso dia a 
dia e através dos profissionais, né, como você, que nos 
procura, né, e a gente tem a oportunidade de ter algum tipo de 
vivência.” C7 
 

“A escola pode, precisa, deve buscar alguma coisa a mais em 
termos de saúde para a escola, porque muitas vezes a gente 
escuta falar que tem, mas mais nas escolas públicas, né, me 
parece que assim, não é muita prioridade pra escola particular, 
a impressão que nos dá, né, porque entende-se que por ser 
particular, né, não sei... é uma sensação que a gente tem, né, é 
como se não tivesse a necessidade.” C8 

 

No capítulo 4, Educação Inclusiva, foi apontado o processo de inclusão 

no âmbito escolar por meio de documentos norteadores. Torna-se claro de que, 

do ponto de vista destes documentos, a inclusão passou por um processo 

construtivo e evolutivo, buscando a superação, inclusive, da ideia de integração 

à pessoa com deficiência ou necessidade educacional especial para a 

compreensão da inclusão para todos, tomando por base a complexidade do 

indivíduo e do seu contexto social. Contudo, o que se percebe nestes relatos é 

a falta de respaldo e estratégias efetivos para os profissionais que estão na 

ponta e que lidam diretamente com os sujeitos.  

Quanto à interação com o Hospital São Paulo, os professores e os 

coordenadores relataram terem tido pouco ou nenhum contato com a equipe 

deste serviço pertinente a hemofilia: 

 

“Então, parece que só no primeiro ano que teve esse diálogo, 
né, acho que por ele estar inserido na escola, no fundamental I, 
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que teve essa preocupação, mas depois eu não soube de mais 
nenhum até o momento, né.” P2 

 

“Então, eu não reconheço (essa integração), é, se a escola 
tem, eu não reconheço isso.” P8 

 

“Eu acredito que se a gente ligar eles informam o que a gente 
precisar, mas a gente nunca precisou.” C2 

  

As falas abaixo confirmaram a ausência de integração entre a equipe do 

Hospital São Paulo e as escolas, o que nos permite inferir as dificuldades de 

uma prática colaborativa: 

 

“Então, é como eu falei, nem nós procuramos o Hospital São 
Paulo, que também temos a nossa culpa, né, e nem fomos 
procurados pelo Hospital São Paulo, então eu acho que não é 
satisfatório neste momento, que a gente pode a partir daqui 
transformar isso num serviço, num trabalho satisfatório, e não é 
justificando, a gente tem uma demanda muito grande de 
trabalho, (...) e a gente precisa receber esse toque, a gente 
precisa que alguém como você fale, olha, você tem um 
hemofílico e a gente tem um material de apoio, porque a gente 
sabe que tem um hemofílico, mas se você tem um material de 
apoio nós precisamos saber, porque infelizmente a nossa 
demanda é tão grande que a gente acaba deixando passar 
despercebido.” C1 
 

“Eu acredito assim, que nesse caso eu vou ficar indiferente 
porque eu não tive nenhuma ação. Eu avalio alguma coisa 
quando eu tive a oportunidade de conhecer e como não 
conheci eu não posso...então, eu entendo que talvez então o 
hospital vai ter que fazer mais contato com a  
gente, né.” C7 

 

Tais relatos sobre a articulação entre Hospital São Paulo e as escolas 

corroboram com a pesquisa apontada por Silva, et. al. (2016), que indica uma 

ausência ou insuficiência de aproximação entre profissionais da educação e da 

saúde, em geral, marcados por eventos esporádicos. 

 O trabalho em rede é uma das ferramentas para a efetivação da 

intersetorialidade. Neste sentido, Garajau (2013, p. 7) afirma que, 

 

[...] a intersetorialidade necessita de diálogo, envolvimento, 
interface, conexão, participação, e isso supõe articulação em 
rede. Uma estratégia primordial dá-se por meio do diagnóstico 
ou mapeamento da rede por permitir que se desenvolva o 
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conhecimento transversal dos possíveis envolvidos no 
processo para a implementação da intersetorialidade. 

 

Assim, esta mesma autora pressupõe que, antes mesmo da realização 

de encaminhamentos, orientações e direcionamentos para as redes, esta deve 

ser mapeada na intenção de que parcerias sejam feitas no sentido de 

planejamento de ações por diversos setores.  

Ainda referente ao trabalho em rede, Junqueira (2016, p. 11) afirma que,  

 

Sua prática pode gerar respostas novas aos problemas sociais, 
tornando mais eficaz uma gestão social intersetorial capaz de 
gerar sinergia de saberes e práticas que articule instituições e 
pessoas na construção de projetos, recuperação da vida e da 
utopia. 

 

No entanto, a ferramenta de articulação em rede sob a perspectiva da 

intersetorialidade pressupõe outras ações para que esta seja efetivada de 

forma integral, tais como a formação para a interdisciplinaridade, a 

transversalidade, a participação comunitária, o planejamento em equipe, a 

tomada de decisões e a efetivação de ações de forma compartilhada. 

(JUNQUEIRA, 2016) 

Para Inojosa (2011, p. 105), a intersetorialidade é a interdisciplinaridade 

no campo das políticas públicas, ou seja,  

 

[...] é um modo de promover sinergia entre saberes e práticas 
de corporações profissionais e de organizações públicas e 
privadas que atuam na sociedade. Essa sinergia parece ser 
cada vez mais requerida em situações e problemas que não 
podem ser solucionados sem considerar as suas complexas 
relações, tanto em relação às causas como às consequências. 

 

Para Pereira (2012, p.1),  

 

[...] Além de um princípio ou paradigma norteador, a 
intersetorialidade tem sido considerada uma nova lógica de 
gestão, que transcende um único ‘setor’ da política social, e 
estratégia política de articulação entre os ‘setores’ sociais 
diversos e especializados. Ademais, relacionada à sua 
condição de estratégia, ela também é entendida como: 
instrumento de otimização de saberes; competências e 
relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; e prática 
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social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e 
avaliação para a realização de ações conjuntas. 

      

Assim, sob esta visão – o trabalho em rede para efetivação da 

intersetorialidade – nota-se por meio dos relatos anteriores a ausência destas 

ações por ambas as áreas: saúde e educação. Uma vez que a articulação 

básica não está sendo realizada, entende-se, portanto, que está sendo falha 

também a proposta intersetorial de planejamento em conjunto para solucionar 

problemas comuns. 

 Além destas questões de base, a efetivação de ações intersetoriais tem 

falhado, pois faltam estratégias de gestão para a sua efetivação. A ação 

intersetorial deve ser intencional e estimulada, de acordo com Junqueira, 

Inojosa e Komatsu (1997). 

Cabe ao Estado, assim como aos outros atores envolvidos a 

responsabilidade por este estímulo, pois, “(...) a intersetorialidade não é um fim 

e nem irá, por si, promover o desenvolvimento e a inclusão social, mas é um 

fator de sua viabilização enquanto ação do Estado” (JUNQUEIRA; INOJOSA; 

KOMATSU,1997, p. 24). 

Junqueira (2000) define as características das redes de apoio como 

organizações que interagem por meio de atores sociais que se apropriam 

coletivamente dos problemas e possíveis soluções entendendo de maneira 

compartilhada a realidade social. 

Diante do exposto, podemos afirmar a ausência do trabalho sob a 

perspectiva de rede entre escolas/Hospital São Paulo de forma efetiva e mutua, 

ficando aquém no que diz respeito a uma metodologia de intervenção concreta. 

Tal afirmação pode ser confirmada nos relatos seguintes, em referência 

ao contato das escolas com o material do Ministério da Saúde fornecido pelo 

Hospital São Paulo ou palestras também fornecidas por este mesmo serviço 

pertinentes a hemofilia.  

A maioria dos profissionais da educação referiu ter tido contato com este 

tipo de material, entregues normalmente pela família. As respostas com a 

confirmação de participação em palestras foram escassas, porém, mostraram-

se positivas: 
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“Quando eu recebi o aluno, os pais me procuraram logo no 
primeiro dia avisando que ele era hemofílico. Eles estavam 
muito preocupados também, na época porque ele vinha de 
uma escolinha pequena, uma pré-escola e depois veio para 
uma escola fundamental com oitocentos alunos e ele 
assustado e daí eles me passaram o manual sobre hemofilia 
que eu fui ler e assim, no começo foi muito preocupante, eu 
não sabia o que eu ia enfrentar aquele ano, mas graças a 
Deus...” P1 

 

“A mãe que trouxe e deixou no prontuário dele, o que o hospital 
mandou, né, todo esse material aqui.” P3 

 

“A gente teve contato e as cartilhas, sim, e já tinha vindo 
quando ele fez a matrícula uma carta explicativa também.” C4 

 

“Então, a mãe, quando ele chega na escola, traz vários 
prospectos, documentos que ela tinha, tudo, então deixou uma 
cópia com a escola, ela foi bem cuidadosa, então ela 
instrumentou a escola, né, e aí , na hora que nós começamos a 
ler, né, tudo aquilo que você já começa a ler...então fomos 
procurar várias notícias, depoimentos, tudo, de escolas, né, 
que já tiveram experiência, e recebemos o convite da 
universidade, do Hospital São Paulo para que nós fossemos 
fazer um...tipo uma avaliação, né, um bate papo pra gente 
poder trocar esse....aí nós fomos, eu e a professora.” C6 

 

“(...) A mãe dele, eu li todo o material que ela me trouxe, tenho 
guardado até hoje e também essa visita que a gente fez lá no 
centro (HSP). Foi muito esclarecedor. A gente estava com 
alguns pais, com algumas escolas, foi muito diferente da outra 
experiência que eu tive.” P6 

 

 Alguns relatos revelaram-se norteadores, pois evidenciaram que apesar 

da ampla divulgação do material, este pode se apresentar confuso e 

incompleto devido a termos técnicos: 

 

“Teria, se vocês pudessem vir aqui, dar uma palestra, que por 
mais que a gente leia e sempre tem termos técnicos, vocês 
sempre tem uma forma melhor...então a gente tem umas 
reuniões aí, que junta um grupo maior de professores, seria 
bom se tivesse orientando, né, quanto a isso.” C3 

 

“A gente precisaria de material pra divulgar não só pros 
professores, mas também pras crianças, algo adequado pra 
explicar nessa linguagem, né, diferente pros pais, diferente 
pras crianças, pra comunidade no entorno, pra esclarecer 
mesmo, pra não ficar só isso assim: ‘eu sei que é alguma coisa 
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a ver com o sangue, mas não sei direito o que é’, então acho 
que a gente precisaria ter mais instrumentos pra poder divulgar 
e poder fazer então...quando a gente conhece a gente não tem 
mais medo (...)” C4 

 

Estes relatos nos permitem refletir sobre a limitação da estratégia 

utilizada pelo Hospital São Paulo, no caso, a entrega de material educativo sem 

uma contextualização prévia ou posterior com os profissionais da educação. A 

ausência desta estratégia de forma mais comunicativa e articulada, conforme 

aponta Carvalho (2010) como indispensável para o trabalho em rede, mantém 

as instituições em seus isolamentos, não dirimindo as dúvidas e impedindo 

trocas de experiências, tão importantes para o enriquecimento profissional e 

para a efetivação das redes de apoio. 

Ambos os professores como os coordenadores apontaram a importância 

da ampliação de ações extra muro por parte da escola: 

 

“(...) a inclusão, ela não é uma integração, que quando a 
pessoa chega você integra, ela é assim, a escola está 
preparada para receber, então a gente precisa se informar, não 
só pela hemofilia, mas por outras deficiências que porventura 
nós possamos receber na escola, então a escola precisa de 
informação e de buscar parceria mesmo, palestra, informações 
aos pais, tudo isso eu acho válido.” C1 

 

“Olha, eu entendo como rede de apoio esse nosso contato, a 
família, a escola, agora com o Hospital São Paulo, que você já 
tinha feito esse contato com a gente logo no começo do ano, e 
acho que essa rede de apoio ela vai precisar muito se 
estender, né, onde a escola vai precisar sair um pouquinho 
daqui de dentro pra fazer algum curso, participar de alguma 
palestra ou até disponibilizar palestras para a nossa escola, de 
profissionais na área que possam vir, tá falando, tá abrangendo 
a maior quantidade de pessoas, né, expandir essa informação 
pra dentro da escola, ou a escola sair ou alguém vir pra dentro 
da escola pra poder nos habilitar mais, né, sobre esses 
cuidados.” C8 

 

“Buscar resgatar novamente essa questão do diálogo que 
existe entre universidades, escolas, e que a própria secretaria 
possa proporcionar isso, né, em termos de cronograma 
mesmo, deixar esse cronograma claro pra escola pra que 
essas equipes possam vir aqui. Aí nós temos até como deixar o 
aluno ciente de que eles estão sendo esclarecidos além da 
educação básica que eles recebem, por equipes 
multiprofissionais, etc. Acho que seria esse tipo de estratégia, 
esse tipo de ação seria até urgente, né, porque está se 
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perdendo muito disso, porque o aluno pensa que a escola é só 
as quatro paredes (...).” P9 

 

Em síntese, esta percepção por parte dos profissionais da educação 

revela uma ampliação do olhar sobre o papel da escola na atualidade e vai ao 

encontro com o que a Declaração de Salamanca (1994) e outros autores, como 

Imbernón (2000), Duk (2006) e Pasqualini (2009) apontam: que as paredes 

devem ser derrubadas não apenas para a entrada de saber, mas para que a 

escola possa se fundir com a comunidade com a qual faz parte.  

Refletindo sob a perspectiva de Bronfenbrenner (1996) de que o 

desenvolvimento humano é fruto da interação do indivíduo com o ambiente, e 

de Ayres et. al. (2009), que reiteram a importância de intervenções mútuas 

sobre os diversos fatores que podem causar a vulnerabilidade, torna-se 

necessária a ampliação, a aproximação por parte da instituição escolar no 

sentido de contatar seu entorno social, o que, indiscutivelmente contribuiria no 

planejamento de ações potencializadoras. 

A escola assim, segundo Gentili e Alencar (2005), se coloca além de um 

espaço de escolarização, mas também um espaço de troca de perspectivas, 

percepções e vivências.  

Outra observação relevante verificada foi a dos familiares enquanto fonte 

principal de informação sobre hemofilia para a escola. Tais relatos dos 

familiares vão ao encontro com Duk (2006), a qual aponta que a parceria com 

as famílias é mais desenvolvida pela escola em detrimento da parceria com a 

comunidade:  

 

“A escola, assim, as informações que eles queriam, era atrás 
de mim mesmo. Acho que eles nunca chegaram a ter contato 
com o serviço ou com alguma outra coisa. Na verdade eu não 
sei se eles entendiam bem ou se era tranquilo.” F7 
 

“O que eles sabem é o que eu falo a respeito.” F9 

 

 Essas percepções também são constatadas por meio dos relatos de 

alguns profissionais das escolas:  

 

“Sobre hemofilia, eu vou ser bem sincera, eu não tenho muitas 
informações, não fui atrás, só pelo que o pai nos informou.” C1 
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“A mãe dele nos informou assim que ela o matriculou, inclusive 
nos informando sobre o tipo de socorro que deveria ser 
prestado caso ele sofresse um acidente, se machucasse, né, 
foi através da mãe.” C9 

 

“As dúvidas que a gente teve, a gente, através da família 
mesmo que foi a nossa principal ponte, né de informação, fonte 
de informação pra realizar esse trabalho.” C7 

   

Conforme a observação de diversos autores (SILVA; TAVARES, 2015; 

DESSEN; POLONIA, 2007; GUARÁ, 2010; SANICOLA, 2015), a família é 

considerada a principal rede de apoio primária do indivíduo, sendo o primeiro 

vínculo social e relacional. Esta apresenta ações como a proteção, o cuidado e 

a defesa de seus membros, atuando também como principal mediadora entre 

as redes secundárias. 

No entanto, o desconhecido para a escola também pode se fazer 

presente para a família, que pode ter ou não histórico deste diagnóstico entre 

os seus familiares. Assim, cabe à escola, segundo Duk (2006), apoiar a família, 

orientando a entrar em contato com outras pessoas em condição igual para 

que possam superar suas tensões. Esta mesma autora reforça que tal parceria 

deve ser planejada numa relação de confiança e colaboração. 

Desta forma, a estratégia de recorrer à família para obter informações e 

suporte para hemofilia pode ser considerada eficiente caso esta tenha um bom 

conhecimento e aceitação do diagnóstico. Caso contrário, tal situação pode ser 

geradora de sobrecarga para os familiares, que também necessitam de 

suporte, e de mais ansiedade para todos os envolvidos, conforme afirma Lyra 

et. al. (2016) 

Torna-se importante reforçar, ainda sob este aspecto, de acordo com 

Guará (2010), que o acionamento da família enquanto rede não priva a 

necessidade de estratégias de intervenção e cuidado por parte do Estado. 

 Como última categoria analisada, “A centralidade do conhecimento 

sobre a doença, na perspectiva do acolhimento e inclusão da 

criança/adolescente com hemofilia”, verifica-se nos seguintes relatos como 

a falta de informação/formação dos profissionais da educação, estratégias de 
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inclusão, trabalho em rede e intersetorialidade podem acarretar em dificuldades 

de acolhimento pela escola. As falas abaixo evidenciam estes aspectos:  

 

“No ano retrasado ele ficou um ano num colégio particular, a 
adaptação dele não foi boa. Ele ficava numa salinha que era 
pra crianças menores da idade dele, embaixo, onde tinha a 
brinquedoteca, né, que era onde tinha...na escola era onde 
eles achavam que ele podia se machucar, colocaram ele na 
parte de cima que era o berçário, que eram as criancinhas 
menores e ele tinha na época cinco anos e ficava com os de 
três, quatro anos (...), mas eu creio assim, não era nem má 
vontade deles, era por não saber. Eles tinham medo de deixar 
ele ficar lá embaixo com os maiores, que tinha criança de até 
sete, doze anos que faziam reforço também, mas ele se sentiu 
um pouco excluído e com isso ele ficava muito inseguro (...), 
ele ficou um ano lá e nesse um ano ele não teve atividade. Ele 
foi mesmo pra poder alfabetizar, saber fazer algumas letras, 
números, cores, porque ele já ia entrar no próximo ano na 
primeira série, e ali então ele tinha que interagir, saber alguma 
coisa, não tinha como ele cair no primeiro ano sem saber nada, 
então foi uma coisa bem mais forçada, mas foi a única opção 
que teve, né, na época não tive muito o que fazer. Eu conversei 
algumas vezes com a escola, mas aí falavam que embaixo 
tinha escada, tinham brinquedos que podiam machucar ele, 
então, pra elas, como não tinha como ficar uma pessoa o 
tempo todo, o tempo inteiro do lado dele, a escola achou 
melhor colocar ele num outro cantinho, onde não houvesse 
perigo. No começo ele chorava, depois ele parou de chorar, 
mas ele nunca ia por livre e espontânea vontade, sempre ia pra 
escola reclamando.” F1 

 

“A primeira escola que ele foi ele teve um pouco de dificuldade 
(...) ele falava que a professora brigava com ele, as crianças 
ficavam fazendo pergunta pra ele, ele não queria ir pra escola e 
teve professor lá que ficava falando que ia chamar o conselho 
tutelar pra ele porque ele não queria ir pra escola. Ele ia pra 
escola e ficava chorando (...). A professora brigava com ele por 
causa da hemofilia, porque ele não ficara quieto, ele ia pra 
escola e ele queria ficar brincando e o professor acho que ia 
reclamar pra ele ficar quieto, né, e acho que ele entendia que o 
professor estava brigando, eu acho assim. (...) As crianças 
perguntavam sobre o que ele tinha, se eu batia nele, ninguém 
sabia o que ele tinha, né, aí ficava falando que a mãe dele 
batia nele, que tinha um menino na escola que a mãe batia 
nele.” F4 

 

De acordo com Pinto et. al. (2017), uma rede de apoio que acolha e 

transmita confiança ao indivíduo e sua família é fundamental para a garantia de 

humanização e um cotidiano menos hostil para estes atores. O acolhimento é 

apontado em diversas referências (UNESCO, 1994; SANCHEZ, 2005), como 
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essencial para a prática inclusiva. Não há a possibilidade de incluir sem 

acolher, no entanto, acolher não é o único passo.  

Desta forma, é preciso atenção ao conjugar igualdade e diferença como 

valores indissociáveis conforme a orientação da Política de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e Ferreira (2005), para que não 

ocorra o erro de naturalizá-la, não criando estratégias de cuidado, como já 

discutido anteriormente neste trabalho. 

 Assim, potencializá-las ou naturalizá-las são duas faces da exclusão. É 

necessário preparo, discussão, abertura, trocas, sair do estado de passividade, 

como propõe Gentili (2005).   

Dois outros aspectos a serem destacados nos relatos abaixo são o 

medo de intercorrências por parte dos familiares e profissionais, e por 

consequência a superproteção: 

 

“Eu deixei para iniciar (escola) bem tarde, quando ele tinha 
quase quatro anos porque eu tinha medo mesmo, né.” F7 

 

“(...) eu acho que eles deveriam ter mais cuidado e atenção pra 
essas crianças que têm hemofilia.” F4 

 

“O que eu queria mais que melhorasse é uma escola 
apropriada pra ele, pra criança que é hemofílica, porque têm 
muitas escolas que aceitam, umas não aceitam, umas aceiram 
as crianças do jeito que é, outras não aceitam. Lá onde o meu 
filho estuda mesmo tá tendo isso aí. As crianças descem, têm 
umas crianças que ficam com ele pra ele não descer a escada 
porque é perigoso, tem uma criança que fica com ele 
brincando, tem vez que ele fica só. F5 

 

 “(...) quando a gente teve também a educação física, por isso 
que eu te falo que é uma conversa específica, porque todos os 
alunos faziam educação física, então os pais do aluno tiveram 
que ser chamados aqui e tivemos que adequar o horário da 
educação física, coisa que não podia, por exemplo, a gente 
colocou a educação física na primeira e na última aula, porque 
pra mim era um tormento, um sofrimento ver uma criança 
chorando porque ele não podia...agora ele faz. Mas quando ele 
não tinha essa profilaxia ele não frequentava as aulas e era um 
sofrimento você ver uma criança na quadra porque tudo o que 
adequasse ainda era pouco pra ele.” P6 
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“No começo eu me assustei, né, porque as coisas que a gente 
procura na internet, né (...), então pra mim foi um pouquinho 
mais assustador, fiquei com medo.” P2 

 

“Às vezes, eu tinha assim, um pavor, que acontecesse alguma 
coisa e eu não soubesse como agir ou a tempo porque esse 
era um problema, né, tem o tempo, Ela (a mãe) me falou muito 
da cabeça, então você fica com aquela preocupação e com a 
cabeça também quente.” P1 
“Eu tinha uma auxiliar no ano passado, então mesmo no 
recreio ela exagerava, sabe, que até a mãe ás vezes vinha me 
falar, que ela ficava atrás dele, segurando, e ele queria 
participar de tudo como qualquer criança, né, e às vezes ela 
dava essa podada no aluno. Agora esse ano ele está livre e 
solto.” P1 
 “(...) porque eu até um outro dia comentei com você que a 
primeira vez que ele utilizou tesoura eu quase morri, fiquei ali 
do lado dele querendo cortar pra ele, entendeu, e sabia que 
como professora eu tenho que deixar, né, mas assim, 
apavorada, mas depois eu falei com a mãe e ela falou, não, 
pode ficar sossegada, não é um cortinho assim também que 
vai, né...então pra gente é difícil.” P1 

 

“Bom, a criança veio, fez a matrícula no primeiro ano, né, aí a 
família na reunião de pais trouxe a questão, né, que ele tinha 
um grau de hemofilia até diferenciado de alguns outros, até de 
outros alunos que tivemos, e aí então foi aquela questão...já 
gerou aquela dúvida, né, dúvidas, os cuidados, como é que a 
gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, né, então, foi 
assim a princípio preocupante, né. (...) Aliás, no intervalo eram 
todas as pessoas da escola....sem querer, né: “ah, coitadinho.” 
C6  

 

Em conformidade com o que foi mencionado anteriormente neste 

trabalho, diversas questões perpassam os cuidados às pessoas com hemofilia. 

Dentre estes aspectos, o medo pode ser indicado como o mais latente para a 

família e para a escola. 

Conforme apontam Kelley e Narváez (2006), tal medo aliado a falta de 

informação podem levar a superproteção e estas questões mostram-se 

presentes nos relatos acima. 

A partir deste cenário, algumas escolas criam estratégias de 

sobrevivência, como no caso da readequação do horário da educação física 

para que a criança não se sentisse excluída ao ver os seus colegas 

participando de atividades que ela não poderia participar. Outras não 

conseguem ultrapassar estas barreiras, como no caso da criança que fica 
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sozinha no intervalo por não conseguir descer as escadas para o pátio por 

possuir artropatia hemofílica. 

Desta forma, a informação, a reflexão e a criação de estratégias são 

essenciais para que haja a desconstrução de medos muitas vezes infundados. 

No caso da hemofilia, há um imaginário grande acerca de hemorragias e o 

peso deste imaginário tem sido um limitador para a escola, para a família e 

para a criança/adolescente. 

A superação deste medo por meio da informação, do diálogo, da troca e 

apoio mútuos tende a ser muito produtivos em todo o processo de cuidado e 

inclusão. 

Por fim, torna-se importante destacar também que oito dos nove 

hemofílicos que participaram desta pesquisa estão incluídos no Programa de 

Profilaxia do Ministério da Saúde e apesar de ter sido uma questão pouco 

exposta nos relatos, tanto pelos profissionais como pelos familiares, trata-se de 

um fator gerador de segurança para todos os indivíduos envolvidos, conforme 

já apontado anteriormente. 

No entanto, a partir dos relatos apresentados pelos participantes da 

pesquisa, entendemos que mesmo com este importante avanço, impasses que 

podem ser geradores de medo, insegurança e superproteção permanecem, 

perdurando também a necessidade do preparo profissional para lidar com 

situações inusitadas e para o trabalho em conjunto com outros serviços e 

familiares, assim como a criação e o fortalecimento de uma rede de apoio para 

o hemofílico, visando um projeto intersetorial.  

Esta pesquisa apontou questões relevantes para o cuidado, dentre elas 

destacamos a integralidade, conforme apontam Werneck, Faria e Campos 

(2009, p. 23), 

 

A produção de ações de cuidado no dia-a-dia dos serviços 
significa um conjunto de relações entre os profissionais e os 
usuários, cujo objetivo é a inclusão, que se concretiza por meio 
do respeito e da preocupação dos primeiros em escutar a 
subjetividade dos segundos. Significa, também, a preocupação 
com os saberes e tecnologias a serem utilizadas. Dessa forma, 
podemos afirmar que o cuidado propicia a existência de ações 
que incluem o acolhimento, a aproximação atenta aos valores, 
percepções e comportamentos do usuário diante de problemas 
e situações de saúde que acontecem em sua vida.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral a análise sob a perspectiva da 

educação inclusiva das escolas do nível fundamental I e II enquanto rede de 

apoio, identificando suas estratégias de inserção e acolhimento junto à criança 

e ao adolescente com hemofilia A e B, moderada e grave e a sua relação com 

a família. 

 A partir do referencial estudado, foi possível compreender a importância 

das redes sociais de apoio para o indivíduo em geral, em especial para o 

portador de hemofilia. Torna-se interessante apreender também como estas se 

diferenciam das redes sociais digitais em evidência nos dias atuais.  

 Ambas as redes se configuram como uma necessidade do indivíduo em 

se organizar em grupos, no entanto, apresentam características diferentes.  

A rede social de apoio da qual esta pesquisa trata, revela-se a partir de 

relações pessoais e de troca, e o trabalho com esta rede pressupõe parceria, 

intenção e planejamento. 

 A percepção de pertencimento nesta teia composta por diversos 

serviços e indivíduos que se apoiam mutuamente é fundamental para um 

trabalho em rede e neste aspecto foi possível verificar que não ocorre por parte 

da maioria das escolas pesquisadas. 

 Tal constatação acaba por dificultar o planejamento e o desenvolvimento 

de estratégias de atuação para os profissionais da instituição escolar no que 

diz respeito ao acolhimento sob a perspectiva da inclusão e pode agravar-se 

ainda mais ao se tratar de um indivíduo com uma doença pouco recorrente. 

 Esta questão se revelou no cenário pesquisado pela “invisibilidade” da 

doença, se comparada com outras patologias que se apresentam em maior 

número. Assim, a criança e o adolescente com uma doença como a hemofilia 

não apresentam a “evidência” necessária para se tornarem alvos de um olhar 

mais apurado e de estratégias que contemplem as suas especificidades. 

 Com a insuficiência deste olhar mais apurado aliada consequentemente 

a falta de informação e a falta de preparo para os aspectos que permeiam a 

vida da pessoa com hemofilia, questões como o medo vêm a tona na relação 

escola/família/hemofílico, podendo levar ao isolamento da criança/adolescente. 
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 Foi possível observar também por meio desta pesquisa, que existe uma 

integração das escolas com as famílias das crianças/adolescentes com 

hemofilia, no que diz respeito à busca por informações e esclarecimentos 

acerca da permissão de atividades propostas colocando-a como principal 

mediadora entre hospital e a escola. 

No entanto, verificou-se um distanciamento entre o Serviço de Hemofilia 

e Outras Coagulopatias do HSP e as escolas participantes da pesquisa.  A falta 

de integração entre estes dois serviços promove as questões antes abordadas 

- o medo, o isolamento e a superproteção.   

Tal parceria é de fundamental importância para que as escolas possam 

se sentir respaldadas com o mínimo de informação sobre a patologia, assim 

como para a criação conjunta de estratégias de inclusão desta 

criança/adolescente no ambiente escolar, devendo ser contínua. 

 Se por um lado falta o reconhecimento da escola enquanto rede de 

apoio, estratégias de inclusão e acolhimento para a criança/adolescente com 

hemofilia, por outro lado, falta também uma metodologia de trabalho em rede 

para o serviço de saúde em questão, com uma estratégia bem definida e 

sistemática com as escolas. 

Torna-se importante ressaltar, contudo, que tal iniciativa por parte do 

Serviço de Hemofilia do HSP evidencia um olhar atento, apesar da falta de 

sistematização e metodologia. 

As dificuldades apontadas acima se repetem junto ao Ministério da 

Saúde na distribuição do material sobre este tema, em que a linguagem não é 

reconhecida como adequada em função da presença de termos técnicos.  

A Figura I apresenta uma síntese da compreensão obtida por intermédio 

desta pesquisa.  

Apresentam-se assim, o acolhimento e o cuidado como importantes 

fatores para a inclusão, que deve ter seu processo efetivado por meio da 

articulação em rede. Tal articulação apresenta-se como uma das ferramentas 

essenciais para a intersetorialidade, que deve ser intencionalmente planejada 

com o objetivo da integralidade no cuidado ao indivíduo, conforme preconizado 

como um dos princípios do SUS. 
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Figura I – Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente com Hemofilia: a 
Integração Saúde/Escola, São Paulo, 2018. 

 

Fonte: Autora 

 

Este trabalho evidenciou duas importantes temáticas: a integralidade do 

cuidado e a intersetorialidade. 

O desenvolvimento de um cuidado integral prevê necessariamente uma 

formação interprofissional e a compreensão ampliada das dimensões 

humanas. 

Neste sentido a EIP é indiscutivelmente uma abordagem fundamental na 

formação de recursos humanos em saúde para este século. Contudo, o 

alcance deste aspecto é de grande importância, porém não é suficiente.  

A intersetorialidade, que tem o seu aspecto central no conceito de rede 

abordado nesta pesquisa, necessita de forma inequívoca da construção de 

políticas públicas no âmbito da saúde, educação, assistência social e outras 

políticas que se apresentem de fato intersetoriais, com gestões eficientes, 

planejadas e com a forte presença de controle social. 

 

A intersetorialidade se torna, assim, uma qualidade necessária 
ao processo de intervenção. Programas, projetos, equipes 
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técnicas são desafiados ao diálogo, ao trabalho conjunto com a 
perspectiva da inclusão social. Neste caso, há de se fazer 
presente a participação dos membros da comunidade 
envolvida, enquanto sujeitos do processo da continuidade da 
proposta. (KOGA, 2003, p. 242) 

 

 Neste sentido, Freire (2015, p. 80) faz um importante apontamento, 

 

É importante salientar que o novo momento na compreensão 
da vida social não é exclusivo de uma pessoa. A experiência 
que possibilita o discurso novo é social. Uma pessoa ou outra, 
porém, se antecipa na explicitação da nova percepção da 
mesma realidade. 

 

 Ancorados por esta mesma compreensão lançamos o desafio para o 

momento presente. O desafio de nos apropriarmos em conjunto da realidade 

vivenciada e nela agirmos em parceria na busca da superação dos obstáculos.  
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE PARA AS ESCOLAS 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2017.  

 

 

Prezado Coordenador/Professor, 

 

 Venho por meio deste, convidá-lo (a) para participar de estudo 

realizado pela aluna de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – 

CEDESS/UNIFESP, Renata Raposo Cunha, sob a orientação da Profa. Dra. 

Beatriz Jansen Ferreira, intitulada: A Escola enquanto Rede de Apoio ao 

Aluno com Hemofilia. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel da escola enquanto 

rede de apoio, suas estratégias de inserção e acolhimento à criança e ao 

adolescente com hemofilia e a sua família, atendidos pelo Hospital São Paulo. 

Para a instituição e para sociedade, esta pesquisa tem como principal benefício 

gerar conhecimento quanto a potência da escola enquanto rede de apoio, 

qualificando o processo de formação, além de possibilitar a identificação de 

possíveis articulações com os diferentes sujeitos e setores que integram esta 

rede. 

Esta pesquisa tem o parecer aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo, n° 1.933.938. 

Desde já agradecemos a sua disponibilidade. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________         _____________________________ 

        Renata Raposo Cunha                          Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

            Pesquisadora                                                       Orientadora 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM 

HEMOFILIA 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar de forma voluntária do projeto de 

pesquisa intitulado “A ESCOLA COMO REDE DE APOIO AO ALUNO COM 

HEMOFILIA”, desenvolvido pela pesquisadora Renata Raposo Cunha sob a 

orientação da Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira. A motivação inicial para a 

realização deste estudo partiu da minha vivência profissional atuando com 

usuários portadores de Hemofilia e suas famílias no Ambulatório de Hemofilia e 

Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São Paulo.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel da escola enquanto rede de 

apoio, suas estratégias de inserção e acolhimento à criança e ao adolescente 

com hemofilia e sua família, atendidos pelo Hospital São Paulo. Para a 

instituição e para sociedade, esta pesquisa tem como principal benefício gerar 

conhecimento quanto a potência da escola enquanto rede de apoio, 

qualificando o processo de formação, além de possibilitar a identificação de 

possíveis articulações com os diferentes sujeitos e setores que integram esta 

rede.  

Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr.(a) se disponibilize a 

participar de entrevista com questões previamente estipuladas pelo 

pesquisador, de maneira livre e com a maior autonomia de opinião. Tal 

entrevista será agendada de acordo com a sua disponibilidade, em uma sala 

sem interferências externas. A entrevista será gravada em áudio para preservar 

o seu depoimento, sem perdas ou alterações no conteúdo, sendo mantido o 

sigilo do conteúdo e a sua identificação enquanto participante.  

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, a sua participação nesta 

pesquisa, embora não implique em riscos do ponto de vista clínico, pode 

causar um risco mínimo de desconforto emocional. Todas as informações 

coletadas serão utilizadas unicamente com fins científicos, garantindo o total 

sigilo e confidencialidade, não sendo divulgada a sua identificação ou a de 

outro voluntário em nenhum momento. Esse termo foi elaborado em duas vias 

devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o Sr. e a outra conosco.  
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O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta pesquisa 

ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer 

prejuízo, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e complementares. É 

garantido também que os dados coletados serão utilizados somente para esta 

pesquisa para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras 

ou estrangeiras, sendo mantido em sigilo as informações relacionadas à sua 

privacidade. Não haverá despesa pessoal para o Sr.(a) em qualquer fase do 

estudo, bem como não haverá compensação financeira relacionada a esta 

participação. Durante o período de sua participação, se houver qualquer 

despesa adicional de sua parte em relação a condução ou alimentação, o 

Sr.(a) será reembolsado. A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr. 

(a) poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito neste 

estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. Assim como quando o 

estudo for finalizado, o Sr.(a) será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo.  

Para quaisquer esclarecimentos no decorrer da sua participação, eu, Renata 

Raposo Cunha, principal pesquisadora, estarei disponível no seguinte 

endereço: Rua José de Magalhães, 340 – Vila Clementino e através do 

telefone: (11) 99588-1436. Em caso de alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, o Sr.(a) também poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, localizado na 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Conj. 14, São Paulo – SP, telefones: (11) 5571- 

1062, FAX: (11) 5539-7162. 

 

Declaração do Participante 

 

Eu_____________________________________________________________

____ (nome por extenso) declaro que após ter sido esclarecido (a) pela 

pesquisadora Renata Raposo Cunha, lido o presente termo, e entendido tudo o 

que me foi explicado, concordo em participar da Pesquisa intitulada “A 

ESCOLA COMO REDE DE APOIO ÀO ALUNO COM HEMOFILIA”.  

Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a 

utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de 

divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras, contanto que seja 
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mantido em sigilo as informações relacionadas à minha privacidade, bem como 

garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de 

dano. É possível retirar meu consentimento a qualquer hora e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa.  

Desta forma, concordo voluntariamente e dou o meu consentimento, sem ter 

sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação.  

 

São Paulo, _____ de _________________ de 2017. 

 

 

___________________________              _____________________________                 

Nome do Participante                             Assinatura do Participante 

 

Declaração do Pesquisador 

 

Eu, Renata Raposo Cunha, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária 

o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante para a participação 

neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos 

aqui descritos.  

 

 

___________________________           ___________________________ 

Nome do Pesquisador                              Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS 

  

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar de forma voluntária do 

projeto de pesquisa intitulado “A ESCOLA COMO REDE DE APOIO AO 

ALUNO COM HEMOFILIA”, desenvolvido pela pesquisadora Renata Raposo 

Cunha sob a orientação da Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira. A motivação 

inicial para a realização deste estudo partiu da minha vivência profissional 

atuando com usuários portadores de Hemofilia e suas famílias no Ambulatório 

de Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São Paulo. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o papel da escola enquanto 

rede de apoio, suas estratégias de inserção e acolhimento à criança com 

hemofilia e sua família, atendidos pelo Hospital São Paulo. Para a instituição e 

para sociedade, esta pesquisa tem como principal benefício gerar 

conhecimento quanto a potência da escola enquanto rede de apoio, 

qualificando o processo de formação, além de possibilitar a identificação de 

possíveis articulações com os diferentes sujeitos e setores que integram esta 

rede. 

Para realizar o estudo será necessário que o(a) Sr.(a) se disponibilize a 

participar de entrevista com questões previamente estipuladas pelo 

pesquisador, de maneira livre e com a maior autonomia de opinião. Tal 

entrevista será agendada de acordo com a sua disponibilidade, em uma sala 

sem interferências externas nas dependências da escola em questão. A 

entrevista será gravada em áudio para preservar o seu depoimento, sem 

perdas ou alterações no conteúdo, sendo mantido o sigilo do conteúdo e a sua 

identificação enquanto participante. 

Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, a sua participação 

nesta pesquisa, embora não implique em riscos do ponto de vista clínico, pode 

causar um risco mínimo de desconforto emocional. Todas as informações 

coletadas serão utilizadas unicamente com fins científicos, garantindo o total 

sigilo e confidencialidade, não sendo divulgada a sua identificação ou a de 

outro voluntário em nenhum momento. Esse termo foi elaborado em duas vias 

devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o Sr. e a outra conosco. 
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 O(a) Sr.(a) terá o direito e a liberdade de negar-se a participar desta 

pesquisa ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isto lhe traga 

qualquer prejuízo, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e 

complementares. É garantido também que os dados coletados serão utilizados 

somente para esta pesquisa para fins didáticos e de divulgação em revistas 

científicas brasileiras ou estrangeiras, sendo mantido em sigilo as informações 

relacionadas à sua privacidade. Não haverá despesa pessoal para o Sr.(a) em 

qualquer fase do estudo, bem como não haverá compensação financeira 

relacionada a esta participação. Durante o período de sua participação, se 

houver qualquer despesa adicional de sua parte em relação a condução ou 

alimentação,  o Sr.(a) será reembolsado. A qualquer momento, se for de seu 

interesse, o Sr. (a) poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu 

respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. Assim 

como quando o estudo for finalizado, o Sr.(a) será informado sobre os 

principais resultados e conclusões obtidas no estudo. 

Para quaisquer esclarecimentos no decorrer da sua participação, eu, 

Renata Raposo Cunha, principal pesquisadora, estarei disponível no seguinte 

endereço: Rua José de Magalhães, 340 – Vila Clementino e através do 

telefone: (11) 99588-1436. Em caso de alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, o Sr.(a) também poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, localizado na 

Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Conj. 14, São Paulo – SP, telefones: (11) 5571- 

1062, FAX: (11) 5539-7162. 

 

Declaração do Participante 

 

Eu ___________________________________________(nome por 

extenso) declaro que após ter sido esclarecido (a) pela pesquisadora Renata 

Raposo Cunha, lido o presente termo, e entendido tudo o que me foi explicado, 

concordo em participar da Pesquisa intitulada “A ESCOLA COMO REDE DE 

APOIO AO ALUNO COM HEMOFILIA”.  

Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e 

a utilização dos dados originados destes procedimentos para fins didáticos e de 

divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras, contanto que seja 



139 
 

mantido em sigilo as informações relacionadas à minha privacidade, bem como 

garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de 

dano. É possível retirar meu consentimento a qualquer hora e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa.  

Desta forma, concordo voluntariamente e dou o meu consentimento, 

sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

  

 

São Paulo, _____ de _________________ de 2017.  

  

 

___________________________            ______________________________       

Nome do Participante                            Assinatura do Participante 

 

Declaração do Pesquisador 

 

Eu, Renata Raposo Cunha, declaro que obtive de forma apropriada e 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante para a 

participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos 

os termos aqui descritos. 

 

 

____________________________            ____________________________       

Nome do Pesquisador                             Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS FAMILIARES DAS 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM HEMOFILIA 

 

Dados de Identificação:  

 

Pai/Mãe ( ) Outros Familiares ( ) Responsável Legal ( )  

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )  

Idade: ( ) 20 a 30 ( ) 31 a 40 ( ) 41 ou mais  

Escolaridade:  

Possui familiar com hemofilia no Ensino: Fundamental I ( ) Fundamental II ( ) 

Instituição de Ensino: Privada ( ) Pública Estadual ( ) Pública Municipal ( )  

Há quanto tempo familiar com hemofilia está na escola atual?  

 

1- Como ocorreu a inserção da criança/adolescente na vida escolar e na atual 

escola?  

 

2- Você identifica articulação por parte da escola com outros serviços para o 

melhor atendimento da criança/adolescente e sua família?  

 

3- Você reconhece alguma articulação por parte da escola com o Hospital São 

Paulo para a melhor inclusão da criança/adolescente?  

 

4- Você entende que as informações que a escola tem sobre hemofilia são 

suficientes para a inclusão escolar da criança/adolescente?  

 

5- Você identifica o diálogo entre a escola e a família da criança/adolescente? 

Se sim, como ocorre este diálogo?  

 

6- Existem dificuldades de inserção do aluno com hemofilia na escola? Se sim, 

quais?  

 

7- Quais pontos devem melhorar para que haja uma melhor inserção do aluno 

com hemofilia? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS DAS 

ESCOLAS 

 

Dados de Identificação: 

 

Gestor (a)  (    )   Coordenador(a)  (    )   Professor(a)  (    ) 

Sexo: Feminino (    )   Masculino (    ) 

Idade: (    ) 20 a 30  (    ) 31 a 40  (    ) 41 ou mais 

Possui aluno com hemofilia no Ensino: Fundamental I (    ) Fundamental II (    ) 

Instituição de Ensino: Privada (    )  Pública Estadual (    ) Pública Municipal (    ) 

Há quanto tempo possui aluno com hemofilia na escola? 

 
 

1- Existem dificuldades de inclusão do aluno com hemofilia na escola? Quais? 

 

2- Como você tem/teve acesso às informações sobre hemofilia?  

 

3- A escola contribui junto aos funcionários na construção do conhecimento 

sobre hemofilia e os seus cuidados? De que forma? 

 

4- Você considera que as informações acessadas sobre hemofilia são 

suficientes para a construção de estratégias inclusivas na escola? Por quê? 

 

5- Quais estratégias de educação em saúde sob a perspectiva da educação 

inclusiva você identifica na escola junto ao aluno com hemofilia e sua família?  

 

6- Como ocorre o diálogo da escola com a família do aluno com hemofilia? 

 

7- O que você entende como Rede de Apoio? 

 

8- Você considera que esta escola pertence a uma rede de apoio para o aluno 

com hemofilia? Por quê? 

 

9- Quais estratégias são realizadas pela escola enquanto rede de apoio? 
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10- São realizadas articulações com outros serviços? De que forma? 

 

11- A escola mantém ou manteve contato com profissionais ou material 

educativo oferecido pelo Hospital São Paulo pertinente a hemofilia? 

 

12- Você considera que a articulação da escola com o Hospital São Paulo é 

satisfatória para a prática inclusiva do aluno com hemofilia? 

 

13- Você reconhece ações por parte das Secretarias Municipal/Estadual de 

Educação para o fortalecimento da escola enquanto rede de apoio? Se sim, 

quais? 

 

14- Quais os desafios encontrados pela escola para a sua efetivação enquanto 

rede de apoio?  

 

15- Quais as suas sugestões para solucionar esses desafios?  
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APENDICE F – PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO – PROTOCOLO DE 

ARTICULAÇÃO COM AS ESCOLAS NO CUIDADO COM A 

CRIANÇA/ADOLESCENTE COM HEMOFILIA 

 

                                     

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

EM SAÚDE 
 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

Msc. Renata Raposo Cunha 

Profa. Dra. Beatriz Jansen Ferreira 

 

PROTOCOLO DE ARTICULAÇÃO COM AS ESCOLAS NO CUIDADO 

À CRIANÇA/ADOLESCENTE COM HEMOFILIA 

 

Este protocolo é fruto de uma dissertação de Mestrado Profissional realizado 

em uma Universidade Pública que tem como objetivo otimizar e qualificar o cuidado 

prestado às crianças/adolescentes hemofílicas assistidas pelo Serviço de Hemofilia e 

Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São Paulo. 

Propõe-se um fluxograma com a sistematização e o detalhamento das 

atividades a serem desenvolvidas no sentido de potencializar a articulação da saúde 

com a educação no âmbito municipal e da Grande São Paulo. 

Esta pesquisa evidenciou de forma muito clara as contribuições que este tipo 

de estratégia pode trazer para o desenvolvimento escolar deste público. 
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Assim partimos da expertise que este serviço já acumulou ao longo dos anos e 

propomos intervenções oriundas das percepções encontradas junto aos gestores, 

professores e familiares envolvidos. 

Desta forma, entendemos que este mestrado para além de qualificar a 

pesquisadora em questão contribui para o avanço no cuidado de crianças/adolescente 

com hemofilia na perspectiva da promoção à saúde, aspecto central do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
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APÊNDICE I - CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS ESCOLARES 

 

Os fluxogramas propostos abaixo serão mais exitosos na medida em 

que corpo médico, de enfermagem, de fisioterapia, de serviço social e 

administrativo do referido Serviço procederem a obtenção/atualização dos 

dados escolares de forma sistemática a cada atendimento. 

 

FLUXOGRAMA I - CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 

ESCOLARES DOS USUÁRIOS NOVOS E ANTIGOS DO SERVIÇO DE 

HEMOFILIA E OUTRAS COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS DO HOSPITAL 

SÃO PAULO, SÃO PAULO, 2018. 

 

Usuário Novo                                                  Usuário Antigo 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Admissão da 
Criança/Adolescente 

 

Avaliação Médica 
e Social 

Verificação da inserção 
escolar e solicitação de 

contato da escola (nome, 
responsável, telefone e email) 

Definição da periodicidade do 
Grupo de Pais/Familiares e 

identificação/atualização dos 
dados escolares 

Recebimento/ 
Infusão do fator 
 

Encaminhamento para a 
recepção do Serviço para 

atualização dos dados 
escolares 

Verificação da inserção escolar 
e solicitação de contato da 
escola (nome, responsável, 

telefone e email) 

Definição da periodicidade do 
Grupo de Pais/Familiares e 

identificação/atualização dos 
dados escolares 
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APÊNDICE II - CONTATO COM AS ESCOLAS APÓS O CADASTRO 

 

O convite à participação das escolas se estende à direção, coordenação 

pedagógica, professores e funcionários. 

 

FLUXOGRAMA II - CONTATO COM AS ESCOLAS PARA A 

PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE 

HEMOFILIA E OUTRAS COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS DO HOSPITAL 

SÃO PAULO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES, SÃO PAULO, 2018. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Convite às escolas por 
email ou telefone 
especificando 
periodicidade e temas 
definidos para os 
encontros 

Solicitação de confirmação de comparecimento por 

email ou telefone 

O Serviço entra em contato com a escola para 
envio do material disponibilizado no encontro, 
orientação e convite para o próximo encontro 

Registro da participação  

Realização do10 encontro com entrega de material 
e avaliação sistematizada1 para análise posterior e 
convite para o segundo encontro 

Análise das avaliações e 
construção de relatório de 
atividades 

Discussão dos dados do 
relatório no grupo 
interprofissional do Serviço 
para eventuais providências 

Realização do 20 encontro com  
divisão no primeiro momento 2 

entre as escolas participantes 
e não participantes do primeiro 
encontro 

Escolas participantes do 10  encontro: 
discussão da contribuição dos temas 
abordados no primeiro encontro  e 
avaliação sistematizada1 para análise 
posterior 

Escolas ausentes do 10  encontro:  
entrega de material, discussão de 
temas e avaliação sistematizada1 para 
análise posterior 

 

1 – Modelo da avaliação em 
anexo 
2 – 1o momento: revisão dos 
temas tratados para as escolas 
faltantes no primeiro encontro. 2o 
momento: discussão conjunta de 
novos temas. 

SIM NÃO 
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APÊNDICE III - SUGESTÕES DE TEMAS PARA OS GRUPOS COM AS 

ESCOLAS 

 

TEMAS METODOLOGIA 

 
O que é hemofilia.  
A importância da informação para o 
cuidado da criança/adolescente 
com hemofilia. 

 
- Roda de conversa: percepções dos 
profissionais das escolas acerca da 
hemofilia. 
- Exposição dialogada. 
- Entrega de material. 

 

 
O cuidado no desenvolvimento de 
atividades físicas para as 
crianças/adolescentes com 
hemofilia. 

 

 
- Problematização do tema com 
trabalhos em grupo. 

 
Abordagem com a família. 

 
- Trabalho em grupo sobre as 
questões recorrentes com os 
familiares de crianças e adolescentes 
com hemofilia: impotência frente a 
doença, culpabilização, medo, 
superproteção  
-  Discussão de casos. 

 

 
Inclusão, acolhimento e rede de 
apoio. 
 

 
- Discussão de casos. 

 

 
Integralidade do cuidado: 
dimensões da saúde e 
intersetorialidade. 

 

 
- Exposição dialogada. 

 
Importância da difusão das 
informações sobre hemofilia junto 
aos profissionais da escola. 

 

 
- Discussão de situações problema. 
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APÊNDICE IV – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO  

 

DATA: 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para avaliar nosso Encontro. Sua opinião é de 

grande importância para nós. 

Disponibilizamos três espaços avaliativos. No primeiro insira as suas 

percepções positivas, no segundo os aspectos negativos e no terceiro as suas 

sugestões para o aprimoramento do nosso trabalho 

 

1- QUE BOM QUE... 

2- QUE PENA QUE... 

3- E SE... 

 

Agradecemos a sua participação! 
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APÊNDICE G – PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO - RELATÓRIO 

TÉCNICO 

 

 

 

Carta de Apresentação 

 

 

Essa pesquisa foi constituída por uma interlocução entre a academia 

– UNIFESP (CEDESS) e o Hospital São Paulo, por meio do Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias, no sentido de qualificar a 

escola como rede de apoio ao hemofílico, identificando possíveis estratégias de 
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Introdução 

 

A Hemofilia é um distúrbio de coagulação do sangue ligado ao 

cromossomo X, geralmente hereditário e que acomete quase que 

exclusivamente indivíduos do sexo masculino. Em 70% dos casos é transmitida 

por mães portadoras da mutação, no entanto, em cerca de 30% dos casos, a 

doença origina-se a partir de uma nova mutação do cromossomo X que pode 

ocorrer na mãe ou no próprio feto, sem casos anteriores na família. (BRASIL, 

2015) 

A Hemofilia A caracteriza-se pela deficiência de fator VIII no sangue e a 

Hemofilia B pela deficiência de fator IX. Tanto a Hemofilia A como a B são 

classificadas em três níveis, de acordo com a quantidade de fator circulante: 

grave, menor que 1%, moderado, de 1% a 5% e leve, de 5% a 30%. (BRASIL, 

2015) 

A forma leve não apresenta sangramentos espontâneos, ocorrendo 

apenas quando há traumatismos maiores, como cirurgias, extrações dentárias, 

etc. A hemofilia moderada apresenta-se por meio de sangramentos 

espontâneos e após pequenos traumas. Já a forma grave da hemofilia - 50% 

dos casos - caracteriza-se por hemorragias espontâneas ou causadas por 

pequenos traumatismos da vida diária, mais frequentemente em articulações, 

músculos e órgãos internos. (CAIO et al., 2001, p. 596-597) 

Publicado em 2017 pela World Federation of Hemophilia (WFH), o mais 

recente levantamento realizado com 113 países com dados referentes ao ano 

de 2016 apontou que a população mundial de hemofílicos é de 

aproximadamente 184.723 pessoas. (ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017) 

Este mesmo levantamento apontou que no Brasil há cerca de 12.119 

pessoas com hemofilia, indicando o país como a 4ª maior população mundial 

de pessoas com a doença, atrás da China (14.390), Estados Unidos (16.949) e 

Índia (18.353) (ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017).  

A prevalência estimada da doença é de aproximadamente um caso em 

cada 5.000 a 10.000 nascimentos do sexo masculino para a hemofilia A, e de 

um caso em cada 30.000 a 40.000 nascimentos do sexo masculino para a 

hemofilia B. (BRASIL, 2015) 
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No mesmo levantamento realizado pela WFH, foram apontadas no Brasil 

em 2016, 10.123 pessoas com Hemofilia A e 1.996 pessoas com Hemofilia B, 

conforme Gráfico I. 

 

Gráfico I. Distribuição dos Principais Distúrbios Hemorrágicos no Brasil, 
2017. 

 

            Fonte: ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017. Disponível em: 
  http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1690.pdf 
 

Este quadro apresenta 7.811 pessoas portadoras da Doença de Von 

Willebrand, que se configura também em um tipo de distúrbio da coagulação. 

O tratamento da hemofilia é realizado por meio da infusão do fator de 

coagulação deficiente, que pode ser derivado de plasma humano - por meio de 

doadores de sangue, ou recombinante, isto é, desenvolvidos por técnicas de 

biologia molecular. (BRASIL, 2015) 

A fisioterapia também se apresenta como uma importante parte do 

tratamento, pois os sangramentos nas articulações necessitam, além da 

aplicação do fator, de fortalecimento dos músculos.  Os sangramentos de 

repetição nas articulações, também chamados de hemartroses, se tratadas 

tardiamente ou negligenciadas, podem vir a se tornar uma sequela definitiva, a 

artropatia hemofílica, que se apresenta de forma mais frequente e 

incapacitante para o hemofílico. Desta forma, o acompanhamento com 

ortopedista se torna necessário. (BRASIL, 2011; BRASIL, 2015; VRABIC et al., 

2012) 

Hemofilia A - 
10.123 

Hemofilia B - 
1.996 

Doença de Von 
Willebrand - 

7.811 
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A aplicação do fator assim como o acompanhamento pela equipe 

especializada são realizados em um Centro de Tratamento de Hemofilia (CTH). 

De acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia, no município de São 

Paulo há atualmente quatro hospitais que realizam este tratamento – Hospital 

São Paulo/UNIFESP, Hospital das Clínicas/FMUSP, Hospital Brigadeiro e 

Santa Casa de São Paulo, e atendem a população da capital, grande São 

Paulo e algumas cidades do interior do Estado.  

Para que haja uma melhor eficiência no tratamento de episódios de 

sangramentos em hemofílicos é recomendada a reposição imediata do fator. 

Para tanto, em 1999, foi implementado no Brasil o Programa de Dose 

Domiciliar (DD), que visa oferecer aos indivíduos com hemofilia o concentrado 

de fator para tratamento domiciliar após treinamento de auto infusão ou de 

familiares, com avaliação periódica no CTH. (BRASIL, 2015) 

Atualmente, aliada a terapia de reposição de fator no sangue sob 

demanda, ou seja, após a ocorrência de sangramento, também pode ser 

realizada a profilaxia, que consiste na aplicação regular do fator de coagulação 

- duas a três vezes por semana – para que este se mantenha elevado e venha 

a prevenir episódios de sangramentos. (BRASIL, 2015)  

O Programa de Profilaxia Primária – para hemofílicos com até 03 anos 

de idade - entrou em vigor no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2011. É a 

modalidade terapêutica recomendada pela WFH e pela OMS e considerada a 

única forma de tratamento capaz de prevenir a ocorrência de alterações 

articulares em hemofílicos graves. (BRASIL, 2015) 

Em 2012 foi lançado o Programa de Profilaxia Secundária - para 

hemofílicos maiores de 03 anos. Ambas são indicadas apenas aos hemofílicos 

com a forma grave da doença. (BRASIL, 2015; ROSSI, 2013)  

No caso da impossibilidade da auto infusão ou do treinamento de 

familiares, uma das estratégias utilizadas pelos CTH é o contato, orientação e 

encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a aplicação do 

fator. 

Em 2016, 77% das pessoas abaixo de 18 anos e 31% das pessoas 

acima de 18 anos estavam inseridas no Programa de Profilaxia no Brasil. 

(ANNUAL GLOBAL SURVEY 2016, 2017)  
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A implantação da profilaxia no Brasil ainda que recente e mesmo sem 

indicação para todos os indivíduos com hemofilia, propiciou um avanço na 

qualidade de vida do hemofílico.  Trouxe como vantagens, além da prevenção 

à artropatia hemofílica, redução de outros sangramentos, melhor inserção 

social, pois diminuiu a restrição em atividades antes consideradas 

inapropriadas e maior autonomia. (BRASIL, 2011; 2015) 

De acordo com a Federação Brasileira de Hemofilia (FBH), com a 

evolução do tratamento e com a profilaxia, os indivíduos com esta patologia 

podem envelhecer com menos ou nenhum comprometimento nas articulações, 

sendo sua expectativa de vida atualmente igual a qualquer outra pessoa em 

países com pleno acesso ao tratamento. No entanto, como já informado, a 

expectativa de vida longa depende do tratamento adequado. 

Torna-se importante ressaltar que a hemofilia é caracterizada como uma 

doença genética crônica, não havendo tratamento de cura até o momento, 

apenas tratamento paliativo. (GARBIN et al., 2007)  

A doença crônica traz modificações no cotidiano do doente desde o 

primeiro ciclo de vida, e no caso da hemofilia, tal cronicidade aliada à 

hereditariedade, possibilidade de morte frente às situações de risco, sequelas 

físicas permanentes e falta de informação por parte da população em geral 

trazem importantes aspectos psicossociais que perpassam por todos os ciclos 

de vida.  

Assim, a família - presente desde o início do diagnóstico e primeiro 

núcleo de apoio pode apresentar questões que afetam diretamente o indivíduo 

com hemofilia, tais como, dificuldades financeiras e territoriais para o 

deslocamento até o CTH, conflitos conjugais nos cuidados da criança, abalo 

emocional causado pelo diagnóstico, entre outros, que podem trazer à tona 

sentimentos de culpa e de medo, desencadeando assim a superproteção. 

(BUENO, 2012, p. 220)  

De acordo com Kelley e Narváez (2006, p. 7) a superproteção por parte 

dos pais ocorre, pois “[...] a coisa de maior valor, o senso de segurança sobre a 

saúde de seus bebês, lhes foi roubado. Os pais podem sentir que, da mesma 

forma que lhes foi dada essa criança preciosa, eles podem facilmente perdê-

la”. 
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A inserção na vida escolar se configura em algumas ocasiões como um 

desafio para os pais a partir do momento em que a escola se revela como um 

mundo de possibilidades e descobertas para o desenvolvimento da criança 

sem o monitoramento habitual de seus familiares.  

Esta inserção pode se evidenciar permeada de insegurança pela família 

e também pela escola, que normalmente não possui informação e experiência 

anterior com alunos portadores deste diagnóstico.  

De acordo com Oliveira (2011) a prática de atividades físicas também 

podem se apresentar como um ponto significativo, pois por medo da ocorrência 

de sangramentos a escola pode agir com diferenciação ou superproteção, 

excluindo o hemofílico destas atividades e não introduzindo alternativas, 

trazendo a sensação de deslocamento e exclusão. 

Tais aspectos possibilitam reflexões diversas, dentre elas a importância 

da abertura para a educação inclusiva no ambiente escolar. Esta deve ser 

entendida não apenas como uma tentativa a mais de atender as dificuldades 

de aprendizagem do aluno no sistema educacional, mas também como o 

acolhimento e o cuidado a cada indivíduo com suas especificidades. 

Admitindo a escola enquanto rede de apoio fundamental para a 

autonomia do indivíduo com hemofilia buscou-se entender como se dão suas 

estratégias de articulação frente à criança e ao adolescente com hemofilia, e 

também frente as demais redes de apoio que se compõem: a família e o CTH.  

Esta pesquisa teve como objetivos geral e específicos: 

 Analisar sob a perspectiva da educação inclusiva as escolas do nível 

fundamental I e II pesquisadas enquanto rede de apoio, identificando 

suas estratégias de inserção e acolhimento junto à criança e ao 

adolescente com hemofilia A e B, moderada e grave e a sua relação 

com a família. 

 Apreender a compreensão dos profissionais da educação quanto ao 

pertencimento à rede de apoio à criança e ao adolescente com 

hemofilia; 

 Conhecer as estratégias de atuação da escola frente à criança e ao 

adolescente com hemofilia A e B, moderada e grave, e a sua família; 
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 Evidenciar a presença de estratégias de integração entre o Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do HSP junto às escolas 

atendidas e a sua efetividade para a prática inclusiva; 

 Avaliar se as informações fornecidas com concordância familiar pelo 

Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do HSP aos 

profissionais das escolas de ensino fundamental I e II com alunos com 

hemofilia contribuem para o processo de inclusão dos mesmos. 

 

A presente pesquisa tem o delineamento qualitativo por considerar-se 

que, ao trabalharmos com indivíduos em todas as suas complexidades, 

inseridos em realidades não menos complexas, este desenho seja o mais 

adequado. 

Foram consideradas políticas de âmbito nacional e internacional, 

relevantes para a questão da inclusão, direitos humanos e rede, por meio dos 

seguintes documentos: 

 

 Internacionais:  

 Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; 

 Declaração de Jomtien, de 1990; 

 Declaração de Salamanca, de 1994; 

 Convenção de Guatemala, de 1999; 

 Nacionais: 

 Constituição Federal do Brasil, de 1988; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990; 

 Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996; 

 Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

de 1999; 

 Plano Nacional de Educação, de 2001; 

 Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, de 

2001; 

 Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007; 

 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008; 
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 Plano Nacional de Educação, de 2014 

 Projetos Políticos Pedagógicos das escolas pesquisadas; 

Para esta pesquisa foi utilizada a entrevista individual semiestruturada, 

sendo os dados avaliados pela análise de conteúdo na modalidade temática. 

 

O Contexto da Pesquisa 

 

Atualmente o Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP 

atende 57 crianças e adolescentes com idades entre 06 e 14 anos, hemofílicos 

A ou B Graves e Moderados, residentes no município de São Paulo e Grande 

São Paulo e inseridos em escolas do Ensino Fundamental I ou II. 

Nove escolas colaboraram com a pesquisa, tendo todas na ocasião, pelo 

menos um aluno com hemofilia A ou B, Moderada ou Grave, acompanhado 

neste Serviço, totalizando 16% do universo de pesquisa. 

A identificação das escolas se deu por meio de um cadastro que o 

Serviço possui com as informações fornecidas pelos pais quando a 

criança/adolescente ingressa em uma nova unidade escolar. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de abril e agosto de 

2017, nas dependências do Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do 

HSP e também nas escolas participantes. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi convidado um coordenador 

pedagógico ou gestor, totalizando o aceite de nove profissionais, bem como um 

professor das escolas participantes, totalizando o aceite de sete pessoas. 

O convite também foi estendido a um familiar ou responsável de cada 

criança/adolescente inserido nas escolas participantes, com o aceite de nove 

familiares. O total de participantes entre profissionais e familiares foi de 25 

pessoas. 

 Os critérios de inclusão para a escolha do profissional entrevistado 

foram:  

 ser professor ou gestor de escola pública ou privada da rede 

municipal/estadual de ensino do município de São Paulo ou Grande São 

Paulo; 
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 ter aluno regularmente matriculado no Ensino Fundamental I ou II, 

portador de Hemofilia A ou B, moderada ou grave acompanhado pelo 

Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP. 

 Para o familiar entrevistado, os critérios de inclusão foram:  

 ser ascendente ou responsável legal de aluno portador de Hemofilia A 

ou B, moderada ou grave, regularmente matriculado no Ensino 

Fundamental I ou II, em escola pública ou particular da rede 

municipal/estadual de ensino do município de São Paulo ou Grande 

São Paulo; 

 ter o acompanhamento da criança/adolescente realizado pelo Serviço 

de Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP.  

Foram construídos após a referida análise, os seguintes eixos divididos 

em categorias, conforme Quadro I. 

O entrevistados foram identificados pela letra C na condição de 

coordenador, P para professor e F para familiar, seguidos dos números 

correspondentes aos Grupos (1 a 9) pertencentes, com o intuito de preservar 

as suas identidades. 

O primeiro eixo: “Os desafios da escola enquanto rede de apoio para 

a criança/adolescente com hemofilia”, evidenciou como primeira categoria “a 

falta de informação dos profissionais da educação sobre hemofilia ou a 

descontinuidade da informação institucional sobre o tema”. As frases abaixo 

denotam o exposto; 

 

“(...) se não há um esclarecimento adequado, falha-se na 
estratégia, né. Você vai, talvez, criar situações tipo paliativo, 
não é algo efetivo de fato. Eu acho que ainda, mesmo escolas 
assim, da rede pública, ainda carece sim de uma orientação 
mais contundente, mais efetiva.” P9 

 

A segunda categoria intitulada “Dificuldade na convivência com a doença 

de baixa prevalência” aponta para a dificuldade no cuidado com a hemofilia por 

ser uma doença pouco prevalente. 

 
“Aqui na escola como o aluno é o único caso de hemofilia a 
gente nunca entrou no assunto. Já entramos no assunto de 
outras doenças, outras deficiências, mas como ele é o único 
caso aqui na escola, tanto ele como a menina que tem a 
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surdez, são casos que a gente quase não entra no assunto 
(...).” P2 

 

A terceira categoria, denominada “Falta de comunicação entre os atores 

da escola” 

 

“(...), só é passado ao professor e não uma orientação global, 
que possa trabalhar, vamos supor, inspetores pra que eles 
fiquem pelo menos cientes sobre... ’ah, um aluno com 
determinado problema’, isso já não acontece, deveria ter até 
mais, digamos, palestras neste sentido para que todos fossem 
esclarecidos, até mesmo os funcionários da...os auxiliares, 
pessoal da limpeza, pra poder ter acesso a esse tipo de 
informação. P9 

 

Por último, na categoria “Não reconhecimento da escola enquanto 

integrante ativa da rede de apoio”, obtivemos as seguintes percepções dos 

atores envolvidos: 

 

“Olha, quando eu penso em rede de apoio eu penso assim, é, 
em ter uma ajuda, um acompanhamento, um apoio pra alguma 
coisa, né, que nem nós temos a sala de apoio, né, que é a sala 
de inclusão com os professores, então ele é um apoio ao 
professor, né, então vamos supor, se eu tenho uma criança, 
vamos falar no caso de necessidades, se eu tenho um aluno 
com uma determinada necessidade eu tenho um apoio com 
essas professoras pra trabalhar com essa criança, então eu 
acredito que deva ser isso, né, um apoio.” C5 

 

  Analisou-se a seguir o segundo eixo, “Ações intersetoriais e outras 

estratégias fortalecedoras para a escola enquanto rede de apoio à criança e ao 

adolescente com hemofilia”, composto por seis categorias. 

Na primeira categoria intitulada “Ações intersetoriais inexistentes ou 

insuficientes (Sec. Educação, Sec. Saúde)”, algumas escolas relataram terem 

parcerias com outros serviços, identificando-os como rede de apoio, 

principalmente UBS´s da região para trabalhos de educação em saúde ou até 

mesmo atendimentos de emergência, contudo sem a especificidade para a 

hemofilia:
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Quadro V. Eixos Norteadores das Categorias Pesquisadas na Dissertação “Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente com 
Hemofilia: a Integração Saúde/Escola”, São Paulo, 2018. 

EIXOS 

Desafios da escola 
enquanto rede de apoio 

para a 
criança/adolescente com 

hemofilia 

Ações intersetoriais e outras 
estratégias fortalecedoras para a 

escola enquanto rede de apoio para a 
criança/adolescente com hemofilia 

A centralidade do 
conhecimento sobre a 

doença na perspectiva do 
acolhimento e inclusão da 
criança/adolescente com 

hemofilia 

CATEGORIAS 

Falta ou descontinuidade de 
informação institucional 

Ações intersetoriais inexistentes ou 
insuficientes (Sec. Educação, Sec. 

Saúde) 
Dificuldade de acolhimento 

Dificuldade na convivência 
com a doença de baixa 

prevalência 

Falta de integração entre as escolas e o 
Hospital São Paulo 

Medo de intercorrências 

Falta de comunicação entre 
os atores da escola 

Linguagem mais acessível do material 
sobre hemofilia 

Superproteção 

Não reconhecimento da 
escola enquanto integrante 

ativa da rede de apoio 

Ampliação das ações extra muro da 
escola 

 

 
Família como principal fonte de 

informação sobre hemofilia 
 

Fonte: Autora 
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“Na verdade a gente tem uma parceria com a UBS aqui do lado, mas 
assim, tem psicólogo que vem tratar de questões da adolescência, 
né, então, aí tem a questão da saúde bucal, mas voltado pra 
hemofilia, nada.” C3 

 

Na segunda categoria, “Falta de integração entre as escolas e o Hospital São 

Paulo”,  

 
“Então, parece que só no primeiro ano que teve esse diálogo, né, 
acho que por ele estar inserido na escola, no fundamental I, que teve 
essa preocupação, mas depois eu não soube de mais nenhum até o 
momento, né.” P2 

 

Na terceira categoria, “Linguagem mais acessível do material sobre 

hemofilia”, a maioria dos profissionais entrevistados informou ter tido acesso ao 

material disponibilizado pelo Ministério da Saúde sobre hemofilia, no entanto, alguns 

destes profissionais apontaram a necessidade de uma linguagem mais acessível,  

 

“A gente precisaria de material pra divulgar não só pros professores, 
mas também pras crianças, algo adequado pra explicar nessa 
linguagem, né, diferente pros pais, diferente pras crianças, pra 
comunidade no entorno, pra esclarecer mesmo, pra não ficar só isso 
assim: ‘eu sei que é alguma coisa a ver com o sangue, mas não sei 
direito o que é’, então acho que a gente precisaria ter mais 
instrumentos pra poder divulgar e poder fazer então... quando a 
gente conhece a gente não tem mais medo (...)” C4 

 

Na quarta categoria, “Ampliação das ações extra muro da escola”, foram 

apontados os seguintes relatos, 

 

“(...) a inclusão, ela não é uma integração, que quando a pessoa 
chega você integra, ela é assim, a escola está preparada para 
receber, então a gente precisa se informar, não só pela hemofilia, 
mas por outras deficiências que porventura nós possamos receber 
na escola, então a escola precisa de informação e de buscar parceria 
mesmo, palestra, informações aos pais, tudo isso eu acho válido.” C1 

  

Na quinta categoria, “Família como principal fonte de informação sobre 

hemofilia” 

 

“Sobre hemofilia, eu vou ser bem sincera, eu não tenho muitas 
informações, não fui atrás, só pelo que o pai nos informou.” C1 
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“A escola, assim, as informações que eles queriam, era atrás de mim 
mesmo. Acho que eles nunca chegaram a ter contato com o serviço 
ou com alguma outra coisa. Na verdade eu não sei se eles 
entendiam bem ou se era tranqüilo.” F7 

 

Como último eixo analisado, “A centralidade do conhecimento sobre a doença 

na perspectiva do acolhimento e inclusão da criança/adolescente com hemofilia”, 

obtivemos três categorias. 

Verifica-se nos seguintes relatos como a falta de informação/formação dos 

profissionais da educação, estratégias de inclusão, trabalho em rede e 

intersetorialidade podem acarretar em dificuldades de acolhimento pela escola, 

medo de intercorrências e superproteção. As falas abaixo evidenciam estes 

aspectos: 

 

“A primeira escola que ele foi ele teve um pouco de dificuldade (...) 
ele falava que a professora brigava com ele, as crianças ficavam 
fazendo pergunta pra ele, ele não queria ir pra escola e teve 
professor lá que ficava falando que ia chamar o conselho tutelar pra 
ele porque ele não queria ir pra escola. Ele ia pra escola e ficava 
chorando (...). A professora brigava com ele por causa da hemofilia, 
porque ele não ficara quieto, ele ia pra escola e ele queria ficar 
brincando e o professor acho que ia reclamar pra ele ficar quieto, né, 
e acho que ele entendia que o professor estava brigando, eu acho 
assim. (...) As crianças perguntavam sobre o que ele tinha, se eu 
batia nele, ninguém sabia o que ele tinha, né, aí ficava falando que a 
mãe dele batia nele, que tinha um menino na escola que a mãe batia 
nele.” F4 

 

“Eu deixei para iniciar (escola) bem tarde, quando ele tinha quase 
quatro anos porque eu tinha medo mesmo, né.” F7 

 

“No começo eu me assustei, né, porque as coisas que a gente 
procura na internet, né (...), então pra mim foi um pouquinho mais 
assustador, fiquei com medo.” P2 

 

“Eu tinha uma auxiliar no ano passado, então mesmo no recreio ela 
exagerava, sabe, que até a mãe ás vezes vinha me falar, que ela 
ficava atrás dele, segurando, e ele queria participar de tudo como 
qualquer criança, né, e às vezes ela dava essa podada no aluno. 
Agora esse ano ele está livre e solto.” P1 
 “(...) porque eu até outro dia comentei com você que a primeira vez 
que ele utilizou tesoura eu quase morri, fiquei ali do lado dele 
querendo cortar pra ele, entendeu, e sabia que como professora eu 
tenho que deixar, né, mas assim, apavorada, mas depois eu falei 
com a mãe e ela falou, não, pode ficar sossegada, não é um cortinho 
assim também que vai, né...então pra gente é difícil.” P1 
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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral a análise sob a perspectiva da 

educação inclusiva das escolas do nível fundamental I e II enquanto rede de apoio, 

identificando suas estratégias de inserção e acolhimento junto à criança e ao 

adolescente com hemofilia A e B, moderada e grave e a sua relação com a família. 

A rede social de apoio da qual esta pesquisa trata, revela-se a partir de 

relações pessoais e de troca, e o trabalho com esta rede pressupõe parceria, 

intenção e planejamento. 

A percepção de pertencimento nesta teia composta por diversos serviços e 

indivíduos que se apoiam mutuamente é fundamental para um trabalho em rede e 

neste aspecto foi possível verificar que não ocorre por parte da maioria das escolas 

pesquisadas. 

Tal constatação acaba por dificultar o planejamento e o desenvolvimento de 

estratégias de atuação para os profissionais da instituição escolar no que diz 

respeito ao acolhimento sob a perspectiva da inclusão e pode agravar-se ainda mais 

ao se tratar de um indivíduo com uma doença pouco recorrente. 

 Esta questão se revelou no cenário pesquisado pela “invisibilidade” da 

doença, se comparada com outras patologias que se apresentam em maior número. 

Assim, a criança e o adolescente com uma doença como a hemofilia não 

apresentam a “evidência” necessária para se tornarem alvos de um olhar mais 

apurado e de estratégias que contemplem as suas especificidades. 

Com a insuficiência deste olhar mais apurado aliada conseqüentemente a 

falta de informação e a falta de preparo para os aspectos que permeiam a vida da 

pessoa com hemofilia, questões como o medo vêm à tona na relação 

escola/família/hemofílico, podendo levar ao isolamento da criança/adolescente. 

Foi possível observar também, por meio desta pesquisa, que existe uma 

integração das escolas com as famílias das crianças/adolescentes com hemofilia, no 

que diz respeito à busca por informações e esclarecimentos acerca da permissão de 

atividades propostas colocando-a como principal mediadora entre hospital e a 

escola. 

No entanto, verificou-se um distanciamento muito grande entre o Serviço de 

Hemofilia e Outras Coagulopatias do HSP e as escolas participantes da pesquisa.  A 
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falta de integração entre estes dois serviços promove as questões antes abordadas - 

o medo, o isolamento e a superproteção.   

Tal parceria é de fundamental importância para que as escolas possam se 

sentir respaldadas com o mínimo de informação sobre a patologia, assim como para 

a criação conjunta de estratégias de inclusão desta criança/adolescente no ambiente 

escolar, devendo ser contínua. 

Se por um lado falta o reconhecimento da escola enquanto rede de apoio e 

estratégias de inclusão e acolhimento para a criança/adolescente com hemofilia, por 

outro lado, falta também uma metodologia de trabalho em rede para o serviço de 

saúde em questão, com uma estratégia bem definida e sistemática com as escolas. 

Torna-se importante ressaltar, contudo, que tal iniciativa por parte do Serviço 

de Hemofilia do HSP, evidencia um olhar atento, apesar da falta de sistematização e 

metodologia. 

As dificuldades apontadas acima se repetem junto ao Ministério da Saúde na 

distribuição do material sobre este tema, onde a linguagem não é reconhecida como 

adequada em função da presença de termos técnicos.  

Este trabalho evidenciou duas importantes temáticas: a integralidade do 

cuidado e a intersetorialidade. 

A intersetorialidade que tem o seu aspecto central no conceito de rede 

abordado nesta pesquisa necessita de forma inequívoca da construção de políticas 

públicas no âmbito da saúde, educação, assistência social e outras que se 

apresentem de fato intersetoriais, com gestões eficientes, planejadas e com a forte 

presença do controle social. 

Por último, esta pesquisa se propõe a contribuir apontando alguns desafios 

para o avanço no cuidado com as crianças/adolescentes com hemofilia. Foram eles: 

 

 Busca de um planejamento articulado com as Secretarias de Educação e 

Saúde no âmbito municipal e estadual para o desenvolvimento de um 

trabalho em rede; 

 Inserção de uma sistematização na interlocução do Serviço de Hemofilia e 

Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São Paulo com as escolas; 
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 Estímulo junto às escolas com crianças/adolescentes acompanhadas pelo 

Serviço de Hemofilia e Outras Coagulopatias Hereditárias do Hospital São 

Paulo no sentido de potencializar estratégias de inclusão, acolhimento e 

integração entre os atores da escola. 
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