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APRESENTAÇÃO

O livro Desenvolvimento Humano: Reflexões contemporâneas 
e interdisciplinares, composto por dois volumes é oriundo 

do Laboratório de Desenvolvimento Humano – LDH do Programa 
de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 
Social da Universidade de Cruz Alta – UNICRUZ. O LDH é um 
espaço interdisciplinar de articulação de estudos e pesquisas voltados 
às questões do desenvolvimento do ser, cujas ações se destinam ao 
atendimento das necessidades dos diferentes ciclos da vida humana.  

O primeiro capítulo “O papel do professor alfabetizador 
na educação básica”, de autoria Gianluca Figueira Teckio, Larissa 
Rodrigues Pereira, Mariana Figueira Fontoura, Sabrina Figueira e 
Marlene Przylinski, analisa as diferenças dos métodos de alfabetização 
desenvolvidos em diferentes escolas e identificar as características entre 
os diferentes métodos de alfabetização e compreender como se dá os 
diversos tipos de alfabetização em contextos diferentes.

No segundo capítulo “Reforma psiquiátrica e transformação 
cultural”, de Gabriela Dickel das Chagas, Tiago Anderson Brutti e Vânia 
Maria Abreu de Oliveira, busca demonstrar a Reforma Psiquiátrica 
Brasileira como um processo amplo de transformação social, na 
medida em que, mais do que mudanças no campo assistencial, o 
movimento opera alterações de ordem cultural, mediante a promoção 
da autonomia da pessoa em sofrimento mental que passa a ter a sua 
identidade desassociada do diagnóstico psiquiátrico.

O terceiro capítulo “Evidências empíricas do desenvolvimento 
como liberdade no microempreendedorismo individual”, de Bibiana 
R. Caporal, Cláudia Maria Prudêncio de Mera e Sirlei de Lourdes 
Lauxen, analisa o microempreendedorismo individual sob a abordagem 
das liberdades individuais em Amartya Sen.

O quarto capítulo “A docência com bebês e a abordagem do 
cesto de tesouros”, de autoria de Graciela da Silva Salgado e Elizabeth 
Fontoura Dorneles, tem como objetivo através da revisão de literatura, 
evidenciar a exploração e as descobertas dos bebês de zero a doze 
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meses, a partir da abordagem “cestos dos tesouros”. Diante disso, 
a importância dos processos formativos da professora de Educação 
Infantil enquanto apoiadora do protagonismo das crianças em suas 
aprendizagens.

O quinto capítulo “Aspectos biopsicossociais nas doenças 
neurodegenerativas”, de Caroline Alegransi, Thiana Vincensi, Mariana 
Spanamberg Mayer, Aimê Cunha Arruda e Roberta Cattaneo, discutie 
através de uma revisão integrativa de que forma o estresse oxidativo 
influência no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com doenças 
neurodegenerativas. Justifica-se a importância da reflexão sobre essa 
temática, visto que têm atingido pessoas durante sua vida produtiva, 
o que interfere na qualidade de vida e provimento de renda para as 
famílias, assim como, na economia dos países.

O sexto capítulo “Caminhos trilhados pela Equoterapia”, 
de Aleido Diaz Guerra, Jaquelini Fiuza, Carine Nascimento da 
Silva e Vaneza Cauduro Peranzoni, ressalta a história e a evolução 
da Equoteparia mostrando as indicações e contraindicações desta 
prática terapêutica com o cavalo, bem como a importância da equipe 
interdisciplinar para a aprendizagem dos praticantes (alunos). 

O sétimo capítulo “A dramatização como potencializadora do 
desenvolvimento integral de alunos surdos”, das autoras Cátia da Silva 
Herter e Maria Aparecida Santana Camargo, discute a dramatização 
como potencializadora da formação integral de crianças surdas, numa 
perspectiva humanista, onde todo aluno tem direito a uma educação 
que respeite suas individualidades e promova seu desenvolvimento 
de modo global. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com caráter 
qualitativo que enfoca a linguagem cênica como forma de comunicação 
e, portanto, de inclusão. 

O oitavo capítulo “Linguagem & literatura: um olhar sobre 
alguns contos de Eva Luna”, de Mariele Aline Durigon e Carla Rosane 
da Silva Tavares Alves, tem por objetivo sintetizar os resultados finais 
do Projeto PROBIC-FAPERGS, intitulado Linguagem & literatura: 
representações do feminino numa perspectiva sociocultural, tendo 
como corpus literário quatro da obra contos de Contos de Eva Luna, 
de Isabel Allende.
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O nono capítulo “Qualidade de vida e composição corporal de 
alunos com deficiência intelectual no município de Aracaju”, autoria 
de Jorge Rollemberg dos Santos, José Luciano Carlos de Almeida 
Júnior, Antenor de Oliveira Silva Neto, Cássio Murilo Almeida Lima 
Júnior e Lúcio Marques Vieira Souza, objetiva avaliar a qualidade de 
vida e composição corporal de adolescentes com deficiência intelectual 
de uma escola pública no município de Aracaju- SE.

 O décimo capítulo “O envelhecimento e a intergeracionalidade 
em tempos de pandemia”, de Camila Kuhn Vieira, Diego Paes Ehmke, 
Dinara Hansen Costa, Patrícia Dall’Agnol Bianchi, Solange Beatriz 
Billig Garces, reflete a Pandemia causada pelo Corona vírus – COVID 
19, e sua influência na vida das pessoas, especialmente as famílias com 
idosos, bem como, ressalta questões relacionadas a intergeracionalidade 
e o necessário apoio social prestado pelas diferentes gerações nesse 
período.

O décimo primeiro capítulo “Um resgate histórico acerca 
da evolução do conceito de pessoa com deficiência: reflexões sobre 
a acessibilidade”, de Camila Kuhn Vieira, Carine Nascimento da 
Silva, Marlene Przylinski, Rubens Moraes Borges e Vaneza Cauduro 
Peranzoni, reflete a evolução do conceito de pessoa com deficiência 
por meio de um resgate histórico, bem como, faz uma análise da 
classificação de deficiência conforme as legislações (Decretos e 
Portarias).

Boa leitura a todos!
Carine Nascimento da Silva 

Camila Kuhn Vieira 
Vaneza Cauduro Peranzoni





Capítulo 1

O PAPEL DO PROFESSOR 
ALFABETIZADOR NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Gianluca Figueira Teckio
Larissa Rodrigues Pereira

Mariana Figueira Fontoura
Sabrina Figueira

Marlene Przylinski

1 Considerações iniciais

A escola é uma instituição social onde ocorrem inúmeras 
trocas de saberes, a qual possibilita diversas relações da 

criança com o mundo. A alfabetização e o letramento são fatores 
indispensáveis para esse processo de desenvolvimento. Os conceitos, 
métodos e formas de alfabetizar ainda geram inúmeros debates e 
questões para serem compreendidas.

Com tantas inquietações a respeito dos processos de 
alfabetização, o estudo tem por objetivo analisar as diferenças dos 
métodos de alfabetização desenvolvidos em diferentes escolas. E 
tem como objetivos específicos identificar as características entre os 
métodos e compreender como se dá os diversos tipos de alfabetização 
em contextos distintos.

A metodologia aplicada para a elaboração e desenvolvimento do 
presente trabalho é de natureza descritiva com abordagem qualitativa. 
Martins (1994, p. 28) afirma que a metodologia descritiva “tem como 
objetivo a descrição das características de determinada população ou 
fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e 
fatos”. Assim, a abordagem qualitativa, conforme Brandão (2003, p. 
10) “é uma sequência de reflexões e de relatos a respeito de experiências 
vividas pelo pesquisador em meio a outras pessoas”.
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A partir dessa linha de pesquisa, a população foram professoras 
alfabetizadoras, sendo duas da escola pública e duas da escola privada 
de Cruz Alta-RS. Foi elaborado um questionário que segundo Cervo 
e Bervian (2002 p. 48) “[...] refere-se a um meio de obter respostas às 
questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”, e foi 
utilizado um diário de campo para coletar observações pertinentes ao 
tema.

Os dados coletados foram analisados e categorizados, pois se 
tratam de dados qualitativos e necessitam ser pré-classificados em 
categorias específicas pela Matriz de Análise. Com isso Bardin (1977, 
p. 44) fundamenta que “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo 
que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. A linguística 
é um estudo da língua, a análise de conteúdo é uma busca de outras 
realidades através das mensagens”. A análise dos dados permite que 
o pesquisador interprete a escrita dos participantes a partir de cada 
critério estabelecido, é uma forma de aprofundar as palavras, de ler e 
estabelecer sentidos que estão além de apenas palavras. 

2 Perspectivas da alfabetização e letramento

O processo de alfabetização deve ser visto e compreendido 
como um instrumento que serve para ressignificar e aperfeiçoar os 
conhecimentos do sujeito. Nessa perspectiva, o professor inicia seu 
papel de mediador dos instrumentos de expressão e comunicação. 
É por meio de seu método que construirá hipóteses com seu aluno 
possibilitando aprendizagens de fato significativas e que proporcionem 
realizar uma leitura do todo. (FEIL, 1990, p. 13).

Com isso, o início da vida escolar da criança é um momento 
repleto de significados novos, é o ponto de partida para descobertas de 
ressignificações. Almeida (2004, p. 13), diz:

A partir do momento que a criança entra na escola, o 
desenvolvimento infantil adquire um novo rumo. A criança 
deixa a exclusividade do berço familiar para ingressar um novo 
ambiente. A vida da criança passa a ser dirigida não somente pelo 
meio familiar, mas também segundo as condições estabelecidas 
pela escola [...].
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É a partir desse ingresso na escola que a criança irá estabelecer 
relações concretas do seu dia a dia, relacionando também suas vivências 
com as aprendizagens compartilhadas. Feil (1990, p. 13) acredita que 
“a criança, mesmo não reconhecendo os símbolos do alfabeto, já “lê” 
o seu meio, estabelecendo relações entre significantes e significados”.

Nessas perspectivas, foi analisados os questionários aplicados 
a quatro professoras alfabetizadoras, sendo, da escola privada, 
a Professora 1 e professora 2, e da escola pública a professora A e 
professora B. O primeiro questionamento foi em relação ao tempo 
que o professor atua como alfabetizador, o professor 1 atua cerca de 
22 anos e a professora 2 possui 30 anos de sala de aula. A professora A 
atua 29 anos como alfabetizadora e a professora B atua cerca de 6 anos. 
Três das professoras possuem muitos anos de prática, possuem diversas 
vivências, mas Nóvoa (1997, p. 25) afirma que toda essa formação 
docente deve exigir uma reflexão, pois o conhecimento não deve ser 
guardado, ou seja, “não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexidade crítica sobre as práticas e (re) construção permanente de 
uma identidade pessoal”.

Diante dessa afirmação, é necessário realizar uma práxis, uma 
reflexão da ação, pois, com o passar dos anos os alunos se modificam, 
o professor se aperfeiçoa e se apropria ainda mais de conhecimentos 
para compartilhar com seu aluno. A autora Soares (2006, p. 14), diz 
que o professor alfabetizador dá a possibilidade de o aluno entrar no 
mundo da escrita, nas palavras dela é possível salientar que:

O alfabetizador dá acesso ao maravilhoso mundo da escrita, dá 
acesso aos livros, à leitura, conduz à conquista do instrumento 
que lhe abre portas para todo o conhecimento, toda a cultura que 
vem sendo preservada pela escrita, ao longo dos séculos.

O papel do professor alfabetizador deve consistir em criar 
possibilidades, proporcionar práticas pedagógicas que vão além 
somente de uma sala de aula, devendo compreender as dimensões de 
todo esse processo de alfabetizar, e que sua prática é capaz de formar 
sujeitos com autonomia e criticidade. Freire (2011, p. 92) ratifica que 
o professor deve levar a sério seu papel, pois “o professor que não leve 
a sério sua formação, que não estude que não se esforce para estar à 
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altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades 
de sua classe”, compreende-se assim que a formação do professor é 
sempre continua, é constante a busca por conhecimento.

Nesse contexto, é necessário conhecer o conceito de 
alfabetização, para que, a partir disso, o professor seja capaz de 
desenvolver, na sua prática, aspectos teóricos. Deve-se compreender que 
a alfabetização implica todas as capacidades do ser humano, tornando-
se extremamente complexa, pois ela necessita dos fatores cognitivos, 
intelectual, social, emocional, perceptual, física e psicológica. 

É possível analisar a partir da fala de Cavalcantti (1997), que 
o processo de alfabetização é mais do que saber ler e escrever, de 
conhecer códigos e sinais de escrita, é também o domínio da linguagem 
e a multiplicidade das funções da língua, esse processo ocorre antes 
mesmo do indivíduo “saber ler e escrever” e continua mesmo depois 
que estabelece relações com a escrita e, assim, é construída durante 
toda sua vida.

3 A práxis do professor alfabetizador

As discussões em relação às maneiras de alfabetizar são de fato 
inúmeras e todas consistem em distinguir e apontar qual método visa 
a melhor aprendizagem da criança. Mas o processo de alfabetização 
deve ser visto e compreendido como um instrumento que serve para 
ressignificar e aperfeiçoar os conhecimentos do sujeito. 

Com isso, o estudo também abordou questionamentos 
referentes aos métodos utilizados pelos educadores. Sendo assim, a P1, 
a P2 e a PB utilizam o método global. A P1 respondeu que “é o método 
utilizado na sua escola e considera o desenvolvimento da criança como um 
todo. Ele parte do todo para as partes”. A P2 afirmou que “nosso método 
é o global, ou seja, partimos de um todo para as partes (frase, palavra, 
sílaba, letra)”. 

Segundo, Feil (1990, p. 30) o método global passou por 
muitos conflitos até ser aceito e desenvolvido, esse método é voltado 
para o sujeito, ou seja, a criança. Mas foi somente em 1787, que 
Nicolas Adams esclareceu seu pensamento contraditório aos métodos 
tradicionais e, assim, ratificou que a alfabetização ou o ensino da leitura 
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deveria partir do todo e que o “todo” era a palavra para a criança.
Segundo Nicolas Adams, a alfabetização poderia ser explorada 

a partir da globalização, do recurso de jogos, do movimento, da 
organização da sala, da originalidade da criança, dos materiais mais 
comuns como caixas, cartelas, sucata. O contato das crianças com 
elementos simples, da possibilidade de imaginar, de falar e, isso, de 
fato, é o essencial para o primeiro passo do estar sendo alfabetizado. 

A professora A respondeu que “trabalho com o método 
tradicional, inovando sempre com transformações, novas tecnologias e 
interesse de cada aluno”. A partir da fala dessa professora, a alfabetização 
baseada no método tradicional segundo Feil (1990, p. 27) “torna-se 
artificial e mecânica e muito distante de quem se pretende atingir, ou 
seja, a criança”. E que esse método alfabetizador, inicia-se partindo 
de letras ou sons para assim a criança formar sílabas e futuramente 
formar palavras e palavras estas que só tem função de fixar as letras 
estudadas. .

A partir disso, os métodos são divididos em dois grupos, ou 
seja, os métodos analíticos e os métodos sintéticos. Almeida (2004) 
afirma que os métodos sintéticos “seguem a marcha que vai das partes 
para o todo, ou seja, primeiro a criança internaliza as unidades menores 
(fonemas), para depois gradativamente chegar às unidades maiores”. 
Já o método analítico conforme Mortatti (2015, p. 7):

Baseava-se em princípios didáticos derivados de uma nova 
concepção — de caráter biopsicofisiológico — da criança, cuja 
forma de apreensão do mundo era entendida como sincrética. A 
despeito das disputas sobre as diferentes formas de processuação 
do método analítico, o ponto em comum entre seus defensores 
consistia na necessidade de se adaptar o ensino da leitura a essa 
nova concepção de criança.

Os métodos de alfabetização que são contraditórios aos métodos 
tradicionais passaram por inúmeras barreiras e, ao longo dos anos, o 
professor, ao se tornar professor alfabetizador encontrou dificuldades 
ao definir ou escolher seu método. A formação, a capacitação do 
professor são os fatores essenciais nesse processo, pois é quando o 
educador se apropria do conhecimento, tem subsídios para, então, 
definir e desenvolver sua ação em sala de aula.
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As professoras participantes foram questionadas em relação às 
dificuldades enfrentadas para alfabetizar, o que chamou atenção é que 
ficou evidente a falta de apoio e comprometimento das famílias, a P1 
respondeu que “acredito que seja a falta de apoio das famílias, que não 
se envolvem no processo e não constroem autonomia e limites com 
seus filhos”. A P2 respondeu que:

Muitas vezes as dificuldades de aprendizagem são de origem 
intelectual, emocional. Cabe ao professor ter um olhar observador 
para detectar quando um aluno não aprende, recorrendo a família ou 
a outro profissional especifico para auxilio e diagnóstico.

A professora A afirmou que “nos tempos de hoje é o fator familiar 
que estão todos invertidos. O desinteresse, a falta de vontade e somente 
direitos, esqueceram os deveres”. Fica claro, a partir das respostas das 
professoras, que os desafios da prática docente são diversos, o contexto 
de cada escola também é um fator marcante. Vasconcellos (1995, p. 
22 apud Crepaldi 2017) diz que:

Percebemos muitas famílias desestruturadas, desorientadas, com 
hierarquia de valores invertida em relação à escola, transferindo 
responsabilidades suas para a escola [...], a família não está 
cumprindo sua tarefa de fazer a iniciação civilizatória: estabelecer 
limites, desenvolver hábitos básicos.

A educação é um grande desafio e a interação com a família 
no ambiente escolar é extremamente fundamental para o sucesso 
no desenvolvimento da criança, Chalita (2001, p.21) afirma que 
“a preparação para a vida, a formação da pessoa, a construção do 
ser são responsabilidades da família”. Nesse sentido a família é a 
instituição mais valiosa que temos. Percebe-se nesta fala o quanto a 
presença familiar no âmbito escolar se faz importante ou, até mesmo, 
indispensável.

A partir dessas afirmações, sabe-se que a criança precisa estar 
num ambiente harmônico, e que possibilite a ela experimentar, 
vivenciar e desvendar novos conhecimentos. A família e a escola são 
um alicerce, necessitam trabalharem juntos, um sustenta o outro. 
A alfabetização e o letramento são exemplos para isso, no qual o 
letramento representa segundo Vygotsky (1984 apud Tfouni 2004, 
p. 21):
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O letramento representa o coroamento de um processo histórico 
de transformação e diferenciação no uso de instrumentos 
mediadores. Representa também a causa de elaboração de 
formas mais sofisticadas do comportamento humano que são os 
chamados “processos mentais superiores”, tais como raciocínio 
abstrato, memória ativa, resolução de problemas, etc.

Com isso torna-se necessário possibilitar à criança meioa para 
que ela explore sua mente imaginária, com ambientes que estimule 
seus sentidos, pois é com sua imaginação que criará condições para 
aprendizagens significativas. 

Outro fator abordado e indispensável no estudo é em relação a 
como o professor visualiza o avanço das crianças em sala de aula a partir 
de seu método. A P2 diz que “o crescimento é observado diariamente, 
através de brincadeiras, desafios de perguntas etc”. E a P1 acredita que 
“o avanço é diário, é motivador ver o encanto das crianças, e os alunos 
com dificuldade é maior ainda o crescimento, pois superam na escrita, na 
leitura ...”. Já a professora B afirma que:

No início de utilização do método, os alunos ficam apreensivos e 
atentos aos conhecimentos ensinados. Com o passar do tempo os alunos 
já conhecem, reconhecem e leem de forma autônoma e independente, 
percebendo e assimilando os valores sonoros de outras sílabas ainda 
não fixadas, inclusive com dificuldades ortográficas.

Com essa fala é necessário que o professor compreenda que 
cada aluno irá apresentar um ritmo distinto, Ferreiro (2009) afirma 
que a criança possui um momento certo para aprender, e que nem 
todas possuem o mesmo ritmo, levando-nos a compreender que cada 
criança possui seu tempo de aprendizagem, dependendo de seu grau 
de maturidade.

A alfabetização é um processo contínuo e mesmo antes de 
acontecer o letramento já atua em conjunto, mas cabe ao professor 
proporcionar estímulos para as crianças, o educador deve conhecer e 
apropriar-se de seu papel de mediador do conhecimento. Os professores 
alfabetizadores devem, segundo Leal (2005, p. 90), conhecer alguns 
saberes como:

[...] para exercermos nossas funções de professores (as) - 
alfabetizadores (as), é preciso que tenhamos muitos tipos de 
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saber [...]. (1) o que é alfabetização, articulando tal conceito ao 
de letramento [...]. (2) o que é esse objeto de ensino, a escrita 
alfabética, além de compreendermos o que é texto, gênero 
textual [...]. (3) quais são as hipóteses que os alunos elaboram e, 
consequentemente, o que sabem e não sabem ainda sobre a escrita 
alfabética [...]. (4) os percursos que fazem na apropriação desse 
sistema e as estratégias de aprendizagem que utilizam [...]. (5) os 
tipos de intervenção didática que são utilizados para ajudá-los a 
percorrer esses caminhos [...].

Com essa afirmação, a ação do professor está relacionada ao 
conhecimento que ele próprio possui sobre sua prática e de como ele 
possibilitará estímulos necessários para que as crianças possam criar 
novos conceitos e, assim construir hipóteses que irão contribuir no 
processo de alfabetização e descoberta pelo mundo da escrita. 

Sendo assim, o professor deve assumir “o papel de mediador 
e motivador da aprendizagem, sempre atento às possibilidades e 
limitações no processo de apropriação do conhecimento pela criança” 
Antunes, (1999 apud BRASIL, 2012, p. 22). E, com isso, torna-
se indispensável o planejamento com atividades que estimulem os 
alunos, e que o professor busque por uma diversidade de atividades 
pois segundo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(2012, p. 31):

É importante perceber que, na construção de práticas de 
alfabetização, para levar os alunos a pensar sobre o Sistema de 
Escrita Alfabética e a compreender os princípios que o constituem, 
é necessário diversificar as atividades, escolhendo propostas que 
exijam diferentes demandas cognitivas e que mobilizem diferentes 
conhecimentos.

Nessa perspectiva o professor torna-se o responsável por mediar 
essas relações, e por desenvolver um método que contribua nesse 
processo de alfabetização e letramento, é o educador que possibilita 
ao aluno momentos em que ele possa explorar sua bagagem e assim 
fazer com que a partir disso o aluno possa construir e reconstruir 
seus conceitos sobre o mundo da escrita. E, assim, a educação deve 
propor a formação de indivíduos que tenham autonomia, que tenham 
capacidade de construir conhecimento, interagir com o meio através 
de ideias próprias, sendo capaz de criar e inovar, a partir de uma visão 
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única que tem do mundo.

4 Considerações finais

Essa pesquisa teve sua importância marcada no conhecimento 
sobre o processo de alfabetização, sobre a prática dos professores 
alfabetizadores e também como é o método do educador. Ao analisar as 
questões sobre alfabetização foi possível (re) construir conhecimentos 
e que alfabetização e letramento vão além de ensinar a criança somente 
a ler e a escrever. Sendo que, todo esse processo depende do papel 
que o professor irá assumir, pois ele é responsável pela mediação do 
conhecimento e, a partir disso, constrói possibilidades para que os 
alunos possam explorar suas capacidades e criar hipóteses que irão 
contribuir no seu processo de alfabetização.

A partir das realidades pesquisadas, constata-se que ambas 
escolas desenvolvem os mesmos métodos, concretizando que apesar 
de serem escolas de diferentes contextos o método não é singular. A 
escola privada desenvolve o mesmo método que a escola pública, não 
havendo uma diferença relevante na escolha da forma de alfabetizar, 
mas o que diferencia esse processo, é a forma como o professor 
desenvolve sua prática em sala de aula.

Sendo assim, é de suma importância que o professor busque 
por formação continuada e que não se acomode por anos de prática. 
A sociedade atualmente necessita de professores com autonomia e que 
visem uma formação crítica, de qualidade e de responsabilidade, pois 
os alunos que hoje estão com esses professores amanhã serão o futuro 
e o reflexo dessa construção de conhecimento.
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Capítulo 2

REFORMA PSIQUIÁTRICA E 
TRANSFORMAÇÃO CULTURAL

Gabriela Dickel das Chagas
Tiago Anderson Brutti

Vânia Maria Abreu de Oliveira

1 Considerações iniciais

Desde o seu surgimento como especialidade do saber 
médico, no século XVIII, a psiquiatria passa por alterações 

teóricas e práticas, que modificam suas bases epistemológicas e o modo 
da sua intervenção na vida dos sujeitos. Tendo surgido como resposta 
às demandas por cientificidade e benevolência no cuidado dispensado 
aos indivíduos recolhidos aos asilos, operou, no seu início, de acordo 
com o “tratamento moral”. Teoria atribuída ao francês Philippe 
Pinel que consistia, em síntese, na disciplinarização total do interno, 
que deixava de ser fisicamente contido e passava a ser submetido às 
amarras de ordem subliminar, na medida em que todos os dispositivos 
asilares eram voltados a sua vigilância constante e a modulação do seu 
comportamento.  

Posteriormente, mediante os avanços nos estudos da 
neurologia, o controle moral dividiu espaço no âmbito dos hospícios 
com os tratamentos medicamentosos e as intervenções cirúrgicas, 
que dominaram o cenário psiquiátrico, em associação à internação, 
até meados da década de 1970, quando, com a consolidação do 
capitalismo, o grande número de pessoas “ociosas” dispensadas nos 
manicômios passou a ser questionado pela mentalidade predominante 
que enxergava esses indivíduos como “mão de obra” potencial. 

Essa situação, associada a outros fatores, como a busca por 
tratamento humanizado e a reintegração dos internos ao convívio 
social, impulsionou um movimento de escala mundial que gerou 
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significativas transformações no campo da atenção à saúde mental. 
No Brasil, esse movimento é marcado pela conjuntura político-social 
que o país vivenciava, diferenciando-se por isso, dos movimentos 
internacionais.  

As ações iniciadas nos anos de 1970 promoveram uma 
verdadeira ruptura como modelo psiquiátrico então dominante, de 
base hospitalocêntrica em direção a um modelo de cuidado em meio 
aberto, mediante movimento com ampla participação popular e com 
objetivo de transformação social abrangente. 

Nesse sentido, a revisão bibliográfica que segue tem o propósito 
de demarcar o início da Reforma Psiquiátrica no Brasil, resgatando 
brevemente as contribuições de Nise da Silveira, através da sua atuação 
pioneira, por vezes não abordada nos trabalhos que retratam o processo 
reformista, para posteriormente discutir acerca dos movimentos 
contestadores da hegemonia manicomial que surgiram no período 
ditatorial e que foram responsáveis pela reformulação da política de 
saúde mental no Brasil.

A partir desse sintético apanhado histórico serão comentados 
alguns aspectos centrais da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, com 
ênfase na atividade dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. A 
RAPS, cujo principal ponto de atenção são os CAPS, é fruto da política 
de desinstitucionalização, sendo composta por diversos serviços que 
atendem as demandas de saúde mental de acordo com as necessidades 
individuais de cada usuário e sem retirá-lo do meio social. 

Optou-se por focalizar os CAPS em razão da centralidade que 
ocupam na Rede, da grande presença nos municípios brasileiros, isso 
é, da extensa área de cobertura que abrangem, nas seis modalidades, e 
da visibilidade das ações que promovem. Nesse sentido, são colocadas 
reflexões sobre o impacto do serviço de saúde territorializado na 
subjetividade da pessoa em sofrimento mental, ressaltando sobretudo 
a capacidade desse dispositivo de sedimentar uma representação do 
usuário na livre de estigmas e contribuir para a construção positiva das 
suas identidades pessoal e social.   
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2 As primeiras ações de Reforma Psiquiátrica no Brasil

Nise da Silveira, médica e pesquisadora brasileira, desenvolveu 
seu trabalho na década de 1940, no Centro Psiquiátrico De Pedro II1. 
A doutora exercia sua profissão com particular respeito pelos pacientes, 
primando pela integridade física deles e pelo estabelecimento e a 
manutenção de um ambiente terapêutico afetuoso e acolhedor2. Desse 
modo, opunha-se ao modelo de tratamento psiquiátrico predominante 
na época, centrado no manicômio e consistente, sobretudo, em 
contenções físicas, aplicação de eletrochoques, lobotomias e coma 
insulínico (MATTAR, 2004). 

Nise, rompendo com a ideologia dominante, que ambicionava, 
em alguma medida, “ajustar o desajustado”, proporcionou aos internos 
a chance de viver e manifestar-se livremente, sem tentar enquadrá-
los em algum conceito médico pré-definido ou “consertá-los”. Nesse 
sentido, nos estúdios de terapia ocupacional coordenados por ela, 
incentivou a expressão através da arte. Lá, os pacientes, longe dos 
olhares que os viam como inaptos, tinham a oportunidade criar obras 
concretas e significantes, modificando as suas próprias relações com a 
realidades na medida em que produziam algo de novo para o mundo 
(OLIVEIRA, 2012).

A médica tinha conhecimento das práticas manicomiais e das 
potencialidades de um cuidado oferecido em âmbito comunitário 
e que considerasse e promovesse a autonomia do ser humano 
(OLIVEIRA, 2012). À vista disso, evidencia-se o pioneirismo da 
atuação de Nise, que enunciava e executava os postulados do que viria 
a ser Reforma Psiquiátrica, 30 anos antes de o processo se desencadear 
em nível nacional. Seu trabalho operou mudanças significativas na 
vida de seus pacientes e serviu como inspiração para ações similares 
nas proximidades do Rio de Janeiro daquele período.

1 Foi o primeiro manicômio instalado em terras brasileiras, no ano de 1852, pelo 
Imperador Dom Pedro II. Atualmente abriga alguns departamentos da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (MOTTA, 2011).

2 Com isso não se quer dizer que outros profissionais fossem desrespeitosos em suas 
condutas com os pacientes, apenas sublinhar que, em meio a um modelo hegemônico 
de uma psiquiatria pautada em métodos invasivos, como a usual na década de 1940, 
uma médica se destacou pela sua postura contra-hegemônica. 
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No entanto, as ações mais visíveis da Reforma Psiquiátrica 
no Brasil ocorreram no final da década de 1970, em um contexto 
de intensa agitação social, fator que pode ter sido determinante na 
capacidade de mobilização do movimento, que atinge a dimensão 
nacional, ao passo que, em vista do conjuntura político-social interna 
mais estável vivenciada na década de 1940 no país, as atuações 
reformistas do período não lograram espalhar-se e tiveram um impacto 
mais localizado. 

Nesse sentido, o processo reformista dos anos de 1970 se 
iniciou associado à luta pela redemocratização, que se contrapôs a 
violência imposta pelo Estado ditatorial e as restrições de direitos; e às 
reivindicações do Movimento Sanitarista, cujas principais exigências 
podem ser resumidas na demanda pela participação social na 
elaboração de políticas de saúde e na ampliação do acesso aos serviços 
de saúde, o que resultou na construção do Sistema Único de Saúde – 
SUS (YASUI, 2006). 

A proximidade da Reforma Psiquiátrica a esses movimentos 
contribui para qualificá-la como um “processo político de 
transformação social” (YASUI, 2006, p. 26), não podendo ser reduzida 
a alterações no âmbito das práticas assistências ou institucionais, uma 
vez que mobiliza diferentes atores sociais e tem como eixo um objeto 
transdisciplinar, tendo em vista que o conceito de saúde,3 tal como 
atualmente concebido, engloba múltiplos fatores, estudados pelas 
várias áreas do conhecimento humano. Nesse sentido, mudanças no 
campo da saúde implicam e requerem alterações em todo o contexto 
social. Conforme Martins (2020, p. 29, grifamos) 

A partir das mobilizações nessa mesma época que buscaram efetivar 
as transformações no sistema de saúde e, consequentemente, no 
âmbito social é possível pensar a Reforma Psiquiátrica brasileira 
como projeto piloto de intervenção na sociedade [...]

Paulo Amarante (2003), um dos precursores do processo no 
Brasil, sustenta que o movimento, caracterizado como um fenômeno 
complexo, se manifesta em quatro dimensões: jurídico-política; 

3 “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência 
de doença ou enfermidade” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006).
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epistemológica; técnica-assistencial e sociocultural4. É preciso 
reconhecer, entretanto, que essas não são categorias incomunicáveis, 
pelo contrário, apresentam-se de modo imbricado, uma vez que 
compõe o mesmo processo social, sendo anunciadas separadamente 
apenas para facilitar o estudo aprofundado de cada dimensão e, 
desse modo, alcançar um entendimento mais amplo da unidade do 
fenômeno. É o entrelaçamento dessas quatro categorias que permite 
que a Reforma se constitua em um processo amplo de mudança social. 

3 A Rede de Atenção Psicossocial e a desinstitucionalização 
planejada: avanços e desafios

A perspectiva proposta por Amarante (2003) ajuda a 
compreender de forma mais profunda e potencialmente livre de 
confusões o efeito central da Reforma: a desinstitucionalização. 
A orientação de deslocar os serviços de atenção à saúde mental do 
hospital psiquiátrico em direção a dispositivos territorializados e de 
meio aberto não se confunde com a desassistência dos pacientes, tendo 
em vista a criação de toda uma estrutura de serviços substitutivos à 
internação, a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. 

Regulamentada pela Portaria nº 3.088 de 2011, a RAPS, em 
sintonia com as legislações que dispõe acerca do SUS e com a Lei da 
Reforma Psiquiátrica - Lei nº 10.216/2001 - tem como diretrizes, a 
garantia da autonomia e da liberdade das pessoas, o reconhecimento 
dos determinantes sociais da saúde, o combate a estigmas, o cuidado 
integral sob a lógica interdisciplinar (BRASIL, 2011), dentre outras 
orientações que demonstram o caráter integrador da Rede e seu 
marcante respeito às singularidades dos usuários. 

Quanto a estrutura e a distribuição dos serviços, A RAPS 

4 A dimensão jurídico-político aborda as modificações na área do direito operadas pela 
Reforma; a dimensão epistemológica enfoca na ruptura provoca pelo movimento em 
relação à psiquiatria tradicional, em correspondência com as críticas à racionalidade 
positivista; a dimensão técnico-assistencial trata especificamente da criação de 
serviços de atenção à saúde mental que respeitem os postulados da Reforma; e a 
dimensão sociocultural objetiva a construção de novas maneiras de socialização da 
pessoa em sofrimento mental (YASUI, 2006). Como se observa, muito mais do 
que oferecer outras formas de cuidado, não mais centradas no hospício, a Reforma 
procura incorporar a pessoa em sofrimento nas diversas dinâmicas da vida social. 
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apresenta-se de forma descentralizada e capilarizada, desenvolvendo-
se, sobretudo, nos municípios. Nesse sentido, seus principais pontos 
de atenção são as Unidades Básicas, os Centros de Convivência, as 
Residências Terapêuticas, as enfermarias especializadas em cuidado 
psicossocial localizadas em hospitais gerais e os Centros de Atenção 
Psicossocial – CAPS (BRASIL, 2011). São dispositivos estratégicos 
voltados ao oferecimento de cuidado em saúde mental de acordo 
com as diretrizes da Rede e os fundamentos da Reforma Psiquiátrica, 
especialmente o postulado da autonomia e liberdade do usuário, uma 
vez que a dinâmica dos atendimentos desses serviços se desenvolve 
no âmbito da comunidade, de modo a permitir que o paciente de 
continuidade as suas atividades cotidianas enquanto realiza seu 
acompanhamento em saúde mental. 

No entanto, ano de 2017, através da Resolução nº 32/2017 
da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, os hospitais psiquiátricos 
especializados foram fortalecidos dentre as estratégias da RAPS. Fato 
resultante de um conjunto de medidas chamado, pelos pesquisadores 
das ciências sociais, de “contrarreforma” (LIMA, 2019; PINHO, 
2018), em alusão a forma como se deu a alteração legislativa para 
a inclusão dos hospícios, que ocorreu de maneira a desconsiderar a 
participação popular, ao passo que a Reforma, que logrou o progressivo 
e responsável fechamento dos manicômios, é fruto de movimento 
social marcantemente colaborativo. 

O fortalecimento dos hospitais especializados no âmbito 
da RAPS é criticado especialmente por dois motivos. O modelo de 
atendimento representado pelos hospitais psiquiátricos, que priva o 
indivíduo do convívio social, é incompatível com a proposta da Rede, 
que objetiva promover a participação social da pessoa em sofrimento, 
resguardando e incentivando o exercício de seus direitos como 
cidadão. No mesmo sentido, o reforço ao modelo manicomial se deu 
com base no argumento de que os serviços disponíveis na RAPS não 
são suficientes para as demandas de saúde mental, particularmente 
aquelas que requerem internação (LIMA, 2019). 

Alegação semelhante foi levantada nos primórdios da Reforma, 
quando seus opositores afirmavam que o fechamento dos hospícios 
geraria um encargo desmedido para as famílias dos internos que teriam 



  35
Desenvolvimento Humano

que recebê-los sem qualquer assistência (AMARANTE, 2006). No 
período inicial da desinstitucionalização o argumento foi desmontado 
em vista do modelo de atenção implementado em substituição ao 
modelo hospitalocêntrico que, conforme comentado acima, dispõe 
de uma ampla gama de serviços afim de atender, em meio aberto, a 
pessoa em sofrimento mental. Além disso, seguindo a recomendação 
dos militantes reformistas, as altas médicas ocorreram de maneira 
estruturada e os pacientes institucionalizados contaram/contam com 
política específica voltada a reinserção social, o Programa de Volta para 
Casa, regulamentado pela Lei nº 10.708/2003, que institui o auxílio 
reabilitação psicossocial. 

Atualmente a alegação de que a Rede de Atenção Psicossocial 
não conta com meios de atender os casos que exigem internação não se 
sustenta porque a Rede dispõe, como um dos seus pontos de atenção, 
de leitos em hospitais gerais destinados a receber pacientes da saúde 
mental. A internação, portanto, não deixou de ser reconhecida como 
uma possibilidade terapêutica, mas passou a conviver com outras 
alternativas menos restritivas e perdeu a centralidade que teve outrora. 

Nesse sentido, a própria Lei da Reforma Psiquiátrica - Lei 
nº 10.216/2001, dispõe sobre a internação, admitindo-a quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, situação que 
deve ser demonstrada em laudo médico circunstanciado (BRASIL, 
2001). Em Razão da subsidiariedade adquirida pela internação 
psiquiátrica, os serviços de meio aberto ofertados pela RAPS revelam-
se fundamentais na assistência às pessoas em sofrimento. Dentre 
esses dispositivos destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial, 
abordados na sequência e que nas modalidades III e AD III oferecem 
leitos para acolhimento noturno, fator que demonstra, mais uma vez, 
a pluralidade de mecanismos presentes na Rede e sua capacidade para 
atender as demandas de saúde mental. 

Esse movimento de reinserção e fortalecimento dos hospitais 
psiquiátricos como alternativas de tratamento é ilustrativo do cenário 
de constante luta de forças presente no campo saúde, especialmente 
da saúde mental, atravessado por todas as determinantes sociais, 
históricos, culturais e econômicos que nele incidem. Nesse sentido, 
Yasui (2006, p. 38 apud ESCOREL, 1995) afirma 
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[...] a luta pela transformação da situação de saúde da população 
brasileira é parte privilegiada da luta pela transformação da 
sociedade, pois a arena da saúde é um campo de múltiplas 
interseções e relações com as demais esferas do desenvolvimento 
das sociedades.

A contrarreforma também contribui para visualizar a Reforma 
como um processo, entendendo-a como um movimento vivo, 
dinâmico, que se desencadeia e se move constantemente no transcurso 
do tempo histórico, diversamente de algo que se apresenta e se esgota 
em um único ato. Desse modo, os princípios e ideais que fundamentam 
o movimento estão presentes no cotidiano dos agentes sociais que com 
ele compactuam, na medida em que pautam sua convivência no meio 
social e, particularmente, suas atuações profissionais, nessas diretrizes.  

4 Centros de Atenção Psicossocial: potencialidades de um serviço 
territorializado

Os Centros de Atenção Psicossocial, em respeito à diretriz da 
atenção integral à saúde, são compostos por equipe multidisciplinar 
integrada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais 
e profissionais afins, atuando de modo interdisciplinar (BRASIL, 
2011), uma vez que todas essas áreas do saber, representadas por 
esses profissionais, se comunicam em prol de oferecer o atendimento 
mais adequado às necessidades do usuário. Essa interligação também 
se verifica entre o CAPS e os outros pontos que compõe a RAPS - 
Unidade Básica, Centros de Convivência... – que trabalham de forma 
articulada conferindo unidade e coesão à Rede.

Quando a dinâmica de atuação dos CAPS, ela se desenvolve 
de maneira territorializada, isso é, em estreita associação à localidade 
que o Centro atende, ajustando-se as suas demandas particulares e 
características sociais, econômicas e culturais próprias, bem como 
traduzindo a política oficial para os termos daquela localidade. Nesse 
sentido, Yasui, Luzio e Amarante (2018, p. 186) afirmam que o 
território funciona “Como lócus da produção de ações e provocações 
dos atos de cuidado articulados em rede”. 

O CAPS, imerso na realidade social do público que atende, 
atua não apenas como prestador de serviços, mas como instância de 
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transformação social, tendo em vista que, conhecendo a cultura do 
lugar onde está inserido, possui melhores condições de adaptá-la com 
vistas a torná-la mais receptiva às diferenças individuais. Por esse viés, 
e muito sinteticamente, compreende-se como cultura os aspectos 
relacionados às práticas e às relações interpessoais que os sujeitos 
desenvolvem em âmbito social. Nesse sentido,

Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja 
como dimensão do processo social. Ou seja, a cultura não é 
algo natural, não é uma decorrência de leis físicas ou biológicas. 
Ao contrário, a cultura é um produto coletivo da vida humana 
(SANTOS, 2003, p. 44).

Pela perspectiva dos modernos estudos culturais, o termo 
“cultura” passa a designar não mais apenas as representações artísticas 
e produções intelectuais para abranger também os modos de vida das 
diferentes populações histórica e geograficamente localizadas. Nesse 
sentido a cultura é elemento indissociável das vivências cotidianas, 
permeando práticas e instituições e se materializando nas experiências 
concretas das pessoas que, ao mesmo tempo a constituem, são 
constituídas por ela. Desse modo, a cultura, porquanto, medeia a 
ligação entre a esfera subjetiva dos indivíduos e a realidade objetiva 
do ambiente social, serve de substrato para a produção de sentido, 
influenciando os comportamentos individuais e grupais (GADEA, 
2013). 

A cultura, portanto, entendida como uma dimensão da vida 
social em permanente construção, permite modificações em sua 
estrutura, abrindo-se para diversas influências. É nesse sentido que se 
revela o potencial transformador de um dispositivo territorializado, 
que reúne boas condições para agir sob ela de modo a torná-la mais 
inclusiva e tolerante. 

Desse modo, através da elucidação da afinidade entre o 
Centro e o seu entorno que o exemplo dos CAPS contribui para o 
entendimento do objeto e dos efeitos da dimensão sociocultural da 
Reforma Psiquiátrica, na medida em que, inserido no contexto social e 
mediante as interações com a comunidade, o Centro atua modificando 
as relações da população com a diversidade psíquica e com as pessoas 
em tratamento, que deixam de ser vistas como “improdutivas” ou 
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“inadequadas” quando, por meio das ações promovidas pelo dispositivo 
de saúde, passam a ser integrada nas dinâmicas da localidade. 

Esse processo de integração contribui para a melhora da 
qualidade de vida do “paciente”, que passa a fazer parte da comunidade 
e a ser reconhecido como tal, o que favorece a formação positiva das 
suas identidades pessoal e social, elementos fundamentais para o 
equilíbrio mental. Nesse sentido, o sujeito deixa de ser identificado 
como “doente mental”, característica que se sobressaía a todas as 
demais, e passa a ser reconhecido por outros atributos. Dessa forma, a 
atividade territorializada dos CAPS, em relação ao usuário, possibilita 
“[...]o reposicionamento subjetivo, diante de si e do mundo” (YASUI; 
LUZIO; AMARANTE, 2018, p. 187). 

Esse serviço, portanto, atende o indivíduo sem retirá-lo do 
meio social, em sentido contrário, promove ações que favorecem a 
integração da pessoa à comunidade. Exemplo representativo dessa 
atuação é fornecido pelas oficinais de artesanato, presentes em diversos 
CAPS, que além de proporcionarem ao sujeito a oportunidade de 
expressão, contribuem para a socialização do próprio artista quando 
das mostras dos trabalhos ou das feiras. 

5 Considerações finais

Durante um longo período o discurso médico-psiquiátrico 
foi hegemônico no trato da saúde mental. Prevalecia a concepção 
da doença como algo estritamente biológico, provocado por 
desequilíbrios do corpo. Em consequência dessa visão somente a 
ciência médica detinha autoridade no campo psíquico e a ciência era 
compreendida como algo “acima do mundo” e de influências sociais, 
históricas, culturais e econômicas, um conhecimento dotado de plena 
neutralidade, característica que lhe conferia o poder de determinar, 
dentre os indivíduos, aqueles que eram aptos à vida em sociedade, 
os “normais”, e aqueles que precisavam ser separados para receber 
tratamento, os “loucos”.

Essa prática de exclusão, com raiz histórica tão profunda, que 
dificulta sua superação, combinada com o arcabouço teórico que a 
legitima, contribuiu para sedimentar a representação social da pessoa 
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em sofrimento mental como alguém “inapto” para o convívio social. 
Diante desse cenário evidencia-se a ação transformadora do 

processo de Reforma Psiquiátrica que, para além de oferecer outros 
tratamentos às questões de saúde mental, baseados em entendimentos 
que consideram a multiplicidade de fatores que incidem na saúde, e 
na impossibilidade da explicação da doença e do adoecimento por 
apenas uma área do saber, provocando assim uma verdadeira ruptura 
paradigmática em relação à psiquiatria tradicional, atua em várias 
dimensões da sociedade, na medida em que, mediante a criação de 
toda uma Rede de serviços substitutivos a internação, proporciona 
um novo olhar da pessoa em sofrimento mental sobre si mesma e da 
comunidade sobre ela, favorecendo sua identificação positiva.
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Capítulo 3

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DO 
DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

NO MICROEMPREENDEDORISMO 
INDIVIDUAL

Bibiana R. Caporal 
Cláudia Maria Prudêncio de Mera 

Sirlei de Lourdes Lauxen 

1 Considerações iniciais

A preocupação com as questões relacionadas ao 
desenvolvimento dos países, estados e cidades é uma 

inquietação que vem sendo discutida desde a época colonial marcada 
pelo mercantilismo. O conceito de desenvolvimento vem durante 
os séculos sendo estudado e defendido por diversas vertentes que 
buscam compreender e apresentar soluções para o desenvolvimento 
da sociedade.

Grande parte dessas discussões, (de visão ortodoxa), voltaram-
se ao crescimento econômico como solução para o desenvolvimento, 
restringido a definição com índices relacionados à renda per capita da 
população. Contrastando as teorias extritamente econômicas, surge 
a discussão do economista e filósofo indiano Amartya Sen com sua 
teoria do Desenvolvimento como Liberdade, nome dado a uma de 
suas obras lançada em 1999. Seu conceito de desenvolvimento volta-
se ao bem-estar da população, onde o desenvolvimento representa 
um processo de expansão das liberdades individuais disponíveis ao 
indivíduo.

Anteriormente a publicação de sua obra, Sen já havia 
demonstrado sua preocupação com o impacto das questões sociais no 
desenvolvimento, quando em 1990, juntamente com Mahbub ul Hag 
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criaram o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), reconhecido e 
utilizado anualmente pela ONU em seu Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento.

Sen (2010, p. 17) defende o desenvolvimento como um 
“processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, 
afirmando que a liberdade não deve ser vista como um meio do 
desenvolvimento, mas o objetivo em si. Portanto, o desenvolvimento 
representa a superação das principais privações da liberdade, como a 
pobreza, a falta de oportunidades econômicas e sociais, a negligência 
dos serviços públicos e a interferência excessiva de Estados repressivos.

Ao encontro dessa discussão o século XXI vem sendo marcado 
pela valorização do bem-estar e da realização pessoal, prova disso que 
no ano de 2016 a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor GEM 
(2016) revelou que quatro a cada dez brasileiros estavam envolvidos 
com um negócio próprio, buscando uma opção ao emprego 
formal. Inclusive a pesquisa GEM é um estudo realizado com 
empreendedores em mais de 64 países e no Brasil vem sendo realizado 
desde 2000, apontando dados importantes sobre o crescente número 
de empreendedores no país. Os resultados da GEM demonstram o 
grande interesse do brasileiro em ter o negócio próprio, apresentando 
uma taxa de empreendedorismo maior que a média mundial e ainda 
uma grande participação feminina e da população de menor renda 
(GEM, 2016).

No entanto, no Brasil, segundo dados da pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), uma 
das maiores queixas dos empreendedores era quanto à burocracia para 
iniciar um negócio, o que pode ter contribuído para que em 2003 
existisse 10.335.962 negócios informais no país.

Essa pode ter sido uma das motivações que levou o governo 
a criar a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI), 
pois, conforme Chrispim e Pessoa (2013), com a Lei Complementar 
128/2008, o Governo Federal ofereceu a simplificação para que 
empreendedores que atuavam sozinhos ou com até um colaborador 
tivessem acesso ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sem a 
necessidade de intermédio dos serviços de um contador além da isenção 
de tributos federais, tendo como obrigações apenas uma contribuição 
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fixa mensal para a Previdência e ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS) ou ao Imposto sobre Serviços (ISS).

No mercado brasileiro, os pequenos negócios têm ganhado 
destaque nas discussões econômicas e sociais e a figura do empreendedor, 
nas micro e pequenas empresas é reconhecido como criador de 
empregos, distribuidor de renda e gerador de desenvolvimento 
(SEBRAE, 2017). Porém, no campo científico, ainda são poucas as 
investigações que tenham como foco o Microempreendedor Individual. 
Como contribuição para esta pesquisa, encontrou-se em Chrispim e 
Pessoa (2013), um estudo que buscou avaliar se o marco regulatório 
para a formalização dos micros e pequenos empreendimentos no 
Brasil, especialmente a Lei Complementar nº 123/2006, contribuiu 
para a redução da informalidade.

O estudo apresentou como resultado que a partir da 
implementação do MEI ocorreu um grau de efetividade, no sentido 
de que aumentou o número de agentes econômicos formalizados.

Outro estudo desenvolvido por Telles et al (2016) buscou 
a compreensão de fatores correlacionados com a decisão de 
microempreendedores tornarem-se formais ou manterem-se na 
informalidade de suas operações. Como resultado o estudo apresentou 
que existem diferenças quanto à percepção daqueles indivíduos que 
estão formalizados e daqueles que continuam ou preferem atuar de 
maneira informal.

Para realizar a análise proposta no presente estudo é preciso 
ter uma referência que abranja a temática em sua amplitude. Dessa 
forma, propõe-se utilizar como base a obra de Amartya Sen (2010), 
Desenvolvimento como Liberdade, publicada em 1999. Em seu livro, 
Sen (2010) discute acerca do desenvolvimento humano e das liberdades 
dos indivíduos. Tal abordagem pode auxiliar na compreensão do 
microempreendedorismo no Brasil.

Esta proposta tem como objetivo analisar o 
microempreendedorismo individual sob a abordagem das liberdades 
individuais em Amartya Sen, tendo como recorte de pesquisa os MEIs 
do município de Cruz Alta/RS.
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2 Aspectos metodologicos da pesquisa

Por buscar uma compreensão mais detalhada, indo além da 
simples sucessão de acontecimentos, divergente das Ciências da 
Natureza, o presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa 
qualitativa, do campo das Ciências Humanas e Sociais, abordagem 
que facilitou o desenvolvimento do estudo com foco no sujeito 
(CHIZZOTTI, 2013).

O objetivo metodológico do presente estudo caracterizou-se 
como descritivo, por buscar verificar as evidências do Desenvolvimento 
como Liberdade “na prática” e descrever as relações a partir do relato 
dos entrevistados. Foi definido por ter seu objetivo primordial 
“descobrir a existência de associações entre variáveis” (GIL, 2008, p. 
28), e prover o conhecimento sobre características e compreensões 
acerca de fatos de uma realidade.

Como estratégia de investigação, definiu-se a abordagem da 
pesquisa de campo, como método para buscar proximidade com o 
fato estudado. Na percepção de Minayo (2012, p.53), é de extrema 
importância a relação entre o pesquisador e os sujeitos a serem 
pesquisados. A pesquisa de campo não se restringe ao levantamento e 
a discussão dos dados, representa apenas:

Uma das possíveis dimensões da ida ao campo, uma vez que as 
possibilidades e os limites das diversas realidades existentes no 
cotidiano social permitem ao pesquisador um infinito leque de 
procedimentos e descobertas (MINAYO, 2012, p. 53).

.O projeto desta pesquisa foi aprovado conforme parecer 
consubstanciado de Comissão de Ética em Pesquisa - CEP, CAAE: 
65302117.3.0000.5322, submetido em 03/03/2017.

2.1 Área de estudo e população

Em relação à aplicação da pesquisa, definiu-se o município de 
Cruz Alta/RS como área de estudo para desenvolver o trabalho de 
campo, e os MEIs como população a ser investigada.

O município de Cruz Alta está localizado na Região Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, Região Sul do Brasil. Segundo o 
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Censo Populacional do IBGE de 2010, a população de Cruz Alta era 
de 62.821 (sessenta e duas mil e oitocentas e vinte e uma) pessoas, 
apontando um decréscimo se comparado ao ano de 2000, alcançando 
uma taxa média anual de -0,69% (zero inteiros e sessenta e nove 
décimos percentuais), enquanto nacionalmente houve um crescimento 
positivo de 1,17% (um inteiro e dezessete décimos percentuais) no 
mesmo período (IBGE, 2010).

Quanto aos indivíduos população da pesquisa, apresenta-se na 
sequência, no Quadro 1, o levantamento realizado junto ao Portal 
do Empreendedor (2018) referente ao total de empreendedores 
cadastrados no município de Cruz Alta/RS desde o primeiro ano de 
criação da Lei do MEI.

Quadro 1 – Evolução do número de MEIs registrados em Cruz Alta/RS, período de 
2009 a 2018

Fonte: Elaborado pelo(s) autores com dados do Portal do Empreendedor, 2018.

Para o desenvolvimento deste estudo, foram realizadas 
entrevistas com 20 (vinte) microempreendedores individuais 
registrados no município de Cruz Alta/RS. Como critério de seleção 



48  
Carine N. da Silva  |  Camila K. Vieira  |  Vaneza C. Peranzoni (Orgs.)

dos entrevistados utilizou-se o método “bola de neve” (snowball), visto 
que se pretendia realizar o estudo com MEIs e os dados apontavam 
uma população de mais de 2.700 (duas mil e setecentas) pessoas 
no período de início das entrevistas, o qual foi de agosto de 2017 a 
outubro de 2017. Como os indivíduos entrevistados foram àqueles 
localizados pelo pesquisador, a amostra caracterizou-se como não 
probabilística. Assim, “o pesquisador seleciona os elementos a que tem 
acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o 
universo” (GIL, 2008, p. 94).

A técnica Bola de Neve representa uma amostra de caráter não 
probabilístico, utilizado em pesquisas sociais, como o caso do presente 
estudo:

Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada 
em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo 
indicam novos participantes que por sua vez indicam novos 
participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado 
o objetivo proposto (o “ponto de saturação”). O “ponto de 
saturação” é atingido quando os novos entrevistados passam a 
repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem 
acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (WHA, 
1994). Portanto, a snowball (“Bola de Neve”) é uma técnica de 
amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie de rede 
(BALDIN; MUNHOZ, 2011, p.4).

A seleção dos participantes da pesquisa de campo foi realizada 
da seguinte forma:

a) Etapa 1: Contato com 5 (cinco) MEIs conhecidos da 
pesquisadora, para verificar a disponibilidade de participação no 
estudo;

b) Etapa 2: Após entrevista com os cinco, solicitou-se aos 
próprios MEIs participantes a indicação de outros MEIs conhecidos 
deles que pudessem participar do estudo, baseando-se na técnica“Bola 
de Neve”(snowball). Nessa etapa foram conseguidos mais 10 (dez) 
contatos, dentre esses conseguiu-se mais 5 (cinco) indicações;

c) Etapa 3: Após as 20 (vinte) entrevistas realizadas percebeu-se 
que as respostas estavam se repetindo, além da dificuldade de conseguir 
indicação. Dessa forma foram encerradas as entrevistas.
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Cabe salientar que, antes de cada entrevista, realizou-se a 
apresentação acerca da pesquisa, com esclarecimento sobre os objetivos 
do estudo e a entrega do Termo Livre Esclarecido e recolhimento 
da assinatura no termo de aceitação da participação, para que as 
entrevistas fossem gravadas e utilizadas no estudo. A duração das 
entrevistas variou entre 30 a 40 minutos, o período de pesquisa de 
campo foi de quatro meses, entre contato com os entrevistados, coleta 
das entrevistas e transcrição das mesmas.

2.2 Plano de análise dos dados

Após a coleta das entrevistas gravadas, obtidas por meio de 
entrevista semiestruturada, foi realizada transcrição dos relatos. 
Buscou-se transcrever as entrevistas em uma planilha agrupando em 
colunas as respostas da mesma pergunta e colocando os entrevistados 
em linhas visando facilitar a posterior análise.

Utilizou-se do método de análise de conteúdo como técnica 
para tratar as informações. De acordo com Chizzotti (2007) esse 
método é aplicado a qualquer análise de texto, inclusive comunicações 
orais, no caso, entrevista. E o objetivo da análise de conteúdo é a 
compreensão significativa, rica em detalhes.

Dessa forma, aplicou-se a análise de conteúdo buscando reduzir 
o volume de informações nas respostas, e encontrando semelhança entre 
os relatos dos entrevistados. Assim, compreendeu-se a percepção dos 
MEIs, e foi possível buscar atingir o objetivo encontrando evidências 
do Desenvolvimento como Liberdade no microempreendedorismo 
através dos relatos dos entrevistados.

2.3 Perfil dos entrevistados

Inicia-se a descrição dos dados do roteiro da pesquisa de campo 
com as informações de perfil dos MEIs entrevistados, os quais estão 
registrados como microempreendedores individuais no município de 
Cruz Alta/RS. Conforme a metodologia já apresentada a indicação 
dos entrevistados ocorreu durante as entrevistas.

Aos vinte entrevistados, foi realizado o questionamento em 
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relação a atividade exercida. Entre os respondentes onze declararam 
que sua atividade está concentrada no ramo do comércio, conforme 
as respostas espontâneas: “comércio de alimentos”, “comércio de 
confecções”, “comércio de artigos em geral”, “comércio de artesanato”, 
“comércio de acessórios para telefone”. Oito dos entrevistados 
declararam serem prestadores de serviço, entre as respostas: “agência 
de marketing”, “manutenção de máquinas”, “penteados”, “venda de 
anúncios”, “serviços elétricos”, “comunicação visual”, “consultor de 
vendas”, “academia de artes marciais”. E apenas um se classifica como 
indústria, o qual respondeu “serralheria”. Este perfil é semelhante ao 
de nível nacional, onde 37,4% estão registrados como atividades de 
comércio, seguido de 37,2% no setor de serviços, e 15,3% no setor 
de indústria Ressalta-se que a nível nacional ainda há um percentual 
de 9,5% de MEIs na construção civil e 0,6% no setor agropecuário.

Quanto ao gênero, onze são do gênero feminino e nove do sexo 
masculino. Com relação a idade, doze dos entrevistados têm entre 20 
a 40 anos, sete de 41 a 60 anos e um com mais de 60 anos. Como já 
apresentado no perfil nacional, a participação das mulheres entre os 
microempreendedores cresceu durante os anos, e na última pesquisa 
realizada apresentou uma diferença percentual de apenas 4,8% menor 
que os homens.

Ao questionar a escolaridade dos MEIs, nove responderam 
ter ensino médio/técnico completo, seis não possuem ensino médio/
técnico completo, e cinco com ensino superior completo. Ou seja, 
percebe-se que a maioria possui nível médio/técnico completo ou 
mais, o que corrobora o perfil nacional, onde 68% dos MEIs estão 
nessa faixa de escolaridade.

Com relação à possuírem outra renda além da atividade 
exercida como MEI, somente três responderam que possuíam, sendo 
estas: pensão, aposentadoria e salário de funcionário público; os 
outros dezessete entrevistados responderam não possuir outra renda. 
Essa informação demonstra que a maioria dos microempreendedores 
individuais tem como atividade principal e única o seu negócio 
próprio. Esse dado, também está de acordo com o perfil nacional, em 
que 77% dos MEIs têm como sua única fonte de renda a atividade 
empreendedora.
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3 Desenvolvimento como liberdade e o microempreendedorismo 
individual

Diversos são os problemas que impedem o desenvolvimento. 
De acordo com Sen (2010) o processo de desenvolvimento tem como 
objetivo central superar as diferentes formas de privação que existem no 
mundo. Para Sen (2010, p. 9), existem “problemas novos convivendo 
com antigos”. Como exemplo cita “a persistência da pobreza e 
de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e fome 
crônica muito disseminada”, inclui a “violação de liberdades políticas 
elementares e de liberdades formais básicas”, a “ampla negligência 
diante dos interesses e da condição de agente das mulheres” e levanta 
as questões ambientais, como “as ameaças cada vez mais graves ao 
nosso meio ambiente e à sustentabilidade de nossa vida econômica e 
social”.

Pinheiro (2012) resume as intenções de Amartya Sen, 
demonstrando com clareza que o autor não buscava limitar seu 
conceito de desenvolvimento, apresentando uma grande reflexão 
sobre o todo, inclusive na utilização do termo, o qual é totalmente 
dependente do contexto e aplicação. E segue:

Para o autor aqui estudado, um país é tanto mais desenvolvido 
quanto mais se promove a expansão do horizonte de liberdade 
dos seus cidadãos, o que significa que eles têm capacidades 
crescentes de ser e de fazer aquilo que valorizam e que têm razões 
para valorizar. Em vez de enfocar os meios de que as pessoas se 
utilizam para obterem o estilo de vida que desejam – sendo a 
renda o principal desses meios – a análise de Sen volta-se para 
aquilo que o autor, justificadamente, considera os fins do processo 
de desenvolvimento, ou seja, as próprias pessoas (PINHEIRO, 
2012, p. 9).

Para Sen (2010, p. 26), os indivíduos possuindo adequadas 
oportunidades sociais, têm suas liberdades expandidas e “podem 
efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. 
Não precisam ser vistos, sobretudo como beneficiários passivos de 
engenhosos programas de desenvolvimento”.

No Desenvolvimento como Liberdade as liberdades são 
consideradas direitos básicos dos indivíduos e assim, objetiva-
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se a expansão das capacidades para que cada pessoa leve sua vida 
damaneira que valoriza. Dessa forma, o indivíduo que aumenta suas 
capacidades proporciona melhores condições para cuidar de si mesmo 
e de influenciar o mundo.

Conforme Sen (2010, p. 31), nessa fase introdutória, deve ser 
deixado claro que “A visão da liberdade aqui adotada envolve tanto 
os processos que permitem a liberdade de ações e decisões como as 
oportunidades reais que as pessoas têm dadas as circunstâncias pessoais 
e sociais”.

Sendo assim, há duas formas de privação da liberdade uma vem 
dos processos (violação dos direitos políticos ou civis) a outra vem 
das oportunidades (ausência de oportunidades básicas, como fome 
involuntária, acesso à saúde que gera morte prematura).

Diante da ampla abordagem de Amartya Sen, foi necessário 
limitar a discussão e afunilar ao tema do presente estudo, detalhando 
a explanação acerca da liberdade de acesso as facilidades econômicas.

Na busca de evidências do Desenvolvimento como Liberdade 
no microempreendedorismo individual buscou questionar os MEIs 
de forma que eles apresentassem em suas falas significados que 
caracterizassem suas percepções acerca de ser microempreendedor e 
expansão das suas liberdades após o registro como MEI.

Para isso, foram realizadas as seguintes perguntas: (1) Você 
percebeu melhores oportunidades sociais a partir do registro 
como MEI? (2) Percebeu maior oportunidade/reconhecimento na 
sociedade? (3) O que representa para você ter um negócio próprio? 
(4) Você incentivaria outras pessoas a ter um negócio próprio? (5) Você 
acredita que o empreendedorismo pode melhorar a qualidade de vida 
das pessoas? (6) Você voltaria a trabalhar como empregado? (7) Você se 
sente realizado em sua atividade como microempreendedor?

A primeira questão está relacionada às chamadas liberdades 
substantivas, conforme Sen (2010, p.18), tais liberdades relacionam-
se diretamente com a falta de recursos econômicos:

Que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter 
uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 
oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter 
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acesso a água tratada ou saneamento básico.

Nesse sentido, questionou-se aos microempreendedores se 
perceberam melhores oportunidades sociais a partir da atividade 
como MEI. Como resposta a essa questão os entrevistados declaram 
positivamente que como MEI perceberam melhor acesso, em 
consequência da melhor renda, como declara o Entrevistado 4 “Sim, 
a gente tem mais oportunidade de né, de te um padrão melhor, um 
pouco melhor de vida”. Percebe-se na declaração que o respondente 
demostra que sua atividade proporciona melhor renda, e dessa forma 
proporciona melhores condições de vida, conforme o mesmo descreve 
como “um padrão melhor” de vida.

O trecho da fala do Entrevistado 2, também corrobora quando 
ele cita um exemplo de como ele percebe que as suas condições de vida 
melhoraram:

Quando era funcionário, recebia uma vez por mês, pagava as contas 
e passava o resto do mês esperando recebe de novo. Esses dias nos tava 
falando, o dia que nos fomo troca de carro, que nunca nos tinha mil 
real guardado, naquele dia nos tinha. Então é uma coisa assim ó, 
que todo o tempo que eu trabalhei de empregado, eu nunca cheguei, 
entrava mês e sai mês com 100 pila no bolso. Nunca conseguia junta. 
As veis tu perde um negócio, tu vê a promoção de alguma coisa, tu 
não vai compra, porque tu não tem o dinheiro. E isso já deu pra 
nota a diferença, que a gente consegue junta um pouco de dinheiro. 
Quando eu era empregado, eu não tinha prestação de carro, hoje eu 
posso paga uma prestação. Ih melhorou um eito (Entrevistado 2).

A fala desse MEI demonstra que ele percebe e comenta com 
sua família o quanto sua condição de vida melhorou, exemplifica isso 
quando cita que a partir da atividade como MEI ele teve o acesso às 
transações econômicas.

O entrevistado 9 completa o fechamento dessa questão 
relatando:

[…] Não vou dizer que a gente é rico, a gente não é rico mesmo, mas 
a gente ganha bem pra sobrevive, pra faze as coisas que a gente gosta. 
A gente qué compra um carro, vai ali compra e consegue pagar. Que 
ajeita umas coisas na casa, ajeita. Que saí vai, tem dinheiro. Que 
come fora, tem essas coisas. Mas é assim, a gente trabalha de manhã 
cedo, até agora, tu vê são oito horas, a gente vai embora, oito e pouco 
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nove horas, no domingo a gente trabalha. Se a pessoa trabalha ela tem 
sim. Tem que baixa a cabeça e trabalhar.

Esse trecho traduz o que grande parte dos entrevistados 
buscaram apresentar em suas falas, pois quando diz “a gente ganha 
bem […] pra fazer as coisas que a gente gosta” demostra plenamente 
a afirmação de Sen (2000, p. 107) quando refere-se as “capacidades 
de as pessoas fazerem coisas que elas têm razão para prezar e na sua 
liberdade para levar o tipo de vida que elas com razão valorizam”.

O seguinte questionamento referiu-se a oportunidade e 
reconhecimento que o microempreendedor tem da sociedade. 
Buscando compreender se após o registro como MEI o indivíduo 
passa a ter maior acesso ao mercado e melhor reconhecimento perante 
os diversos empreendedores. O trecho do Entrevistado 7 diz 

“Ah bastante. [...] parece que as pessoas te vê de uma forma diferente. 
E quanto mais tu vai crescendo, as pessoas parece que vão te inserindo 
mais”.

 O Entrevistado 3, também confirma dizendo que:

Ah, com certeza. As pessoas te encaram e te tratam de outra forma 
porque tu tem.. Na verdade eu, por exemplo, que trabalho com o 
meu nome na empresa. As pessoas já te “ah é o fulano, ele trabalha 
com penteados, e faz isso e faz aquilo e tal.” Então tu é tratado, com 
certeza, de outra forma.

Para complementar o Entrevistado 8 diz que a situação é 
melhor, e que as outras pessoas pensam “ah essa pessoa é uma pessoa que 
trabalha, que tá lutando que não tá ali sentada acomodada”. Esse relato 
demonstra que o microempreendedor é bem-visto no meio social, 
já adquiriu um reconhecimento entre as pessoas, percebido como 
indivíduo que age. Essa concepção de indivíduo agente é defendida 
por Sen (2000, p. 33) quando o autor defende a “condição de agente” 
do indivíduo que para ele refere-se a “alguém que age e ocasiona 
mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus 
próprios valores e objetivos”.

A terceira questão buscava compreender o que representa ter o 
negócio próprio, empreender. Essa questão buscou fazê-los refletir e 
verificar qual o significado de ser MEI para eles. Buscamos apresentar 
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o máximo possível dos trechos mais importantes, pois tais declarações 
corroboraram para a compreensão do quão significativo é para o MEI 
ser dono do seu negócio.

Seguem alguns trechos que representam a ideia comum quanto 
ao sentimento de ser microempreendedor captado durante a pesquisa. 
Para o Entrevistado 13 “Representa uma conquista”, para o Entrevistado 
1 “Representa a realização dos meus sonhos”, o Entrevistado 18 disse 
“Acho que tudo. Ah, é realização, liberdade, felicidade” e o Entrevistado 
9 declarou “Olha, o que eu vou te dizer. Representa felicidade, representa.. 
Ah, pra mim é tudo de bom, não sei te explica assim. Mas é tudo de 
bom”. O Entrevistado 3 relata que é uma questão de evolução, quando 
disse que para ele representa “A independência. Independência pessoal, 
independência financeira. Faz com que eu cresça, eu aprenda com as 
dificuldades”.

Outros entrevistados ainda fizeram declarações mais extensas, 
abordando exemplos de onde eles percebem pontos positivos, citando 
liberdade, a possibilidade de fazer o próprio horário, fazer a própria 
renda, o reconhecimento e honra de ver o negócio crescer, inclusive 
a questão da liberdade de poder participar da pesquisa no horário de 
serviço:

Fazer o diferencial e liberdade. Claro que tu tem que fazer, se tu não 
fazer tu não ganha. Mas é tua liberdade, porque tu trabalha, ganha, 
pode fazer os teus horários e se mantê nisso. Acho que isso é muito 
importante (Entrevistado 19).

A independência. Primeiro a independência, tu ter o teu dinheiro. 
Me proporciona assim de tu ter a oportunidade de tu crescer, porque 
depende só de ti. E também mais satisfação pelo teu trabalho está 
sendo reconhecido (Entrevistado 15).

Representa liberdade, representa mudança desde comportamental até 
na maneira de viver, assim. Hoje, apesar de eu fazer meus horários 
eu procuro me desenvolver muito, tanto meu lado pessoal, quanto 
minha vida profissional. Sempre buscando alcançar minhas metas, 
então cada vez eu procuro evoluir um pouco, e eu acho que é isso 
(Entrevistado 12).

Pra mim é uma questão de honra assim, de tu começa com uma 
sacola e daí tu tem uma banca e daí tu investi na banca, aumenta a 
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banca, tem o banheirinho na banca, então é uma questão de honra. 
Uma mudança de vida, uma mudança grande (Entrevistado 11).

É uma coisa assim, tipo a tua liberdade. Em comparação, agora tô 
aqui conversando contigo, se eu quero vo me embora, eu vou. Se 
eu resolvo, há, hoje eu não tô com vontade de ir cedo, não vou ir, 
porque é meu. Fica um pouquinho fechado, mas depois eu recupero 
(Entrevistado 8).

Nos trechos apresentados, compreende-se que os entrevistados 
percebem que ser MEI representa liberdade, pois a atividade promove 
essa possibilidade além de demostrarem sua oportunidade de escolha 
de como desenvolver seu negócio. Afirmações que vão de encontro a 
definição de liberdade de Sen (2000, p. 31). “A visão de liberdade aqui 
adotada envolve tanto os processos que permitem a liberdade de ações 
e decisões como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as 
suas circunstâncias pessoais e sociais”.

Um ponto interessante está no quanto o microempreendedor 
se mostra motivado e motivador em sua atividade profissional, pois 
quando questionados sobre se eles incentivariam outras pessoas 
a ter um negócio próprio todos afirmaram que sim. O relato do 
Entrevistado 20 corrobora com essa afirmação: “[...] todos os dias eu 
incentivo as pessoas a colocar um negócio próprio”, e o Entrevistado 
12 falou “com certeza, posso dizer que minha vida melhorou mil por 
cento”. O Entrevistado 8 inclusive declarou que incentivou seus filhos 
a saírem dos empregos para abrir um negócio próprio, conforme o 
trecho “ah eu incentivaria. Basta dizer que meus filhos todos são. Uma 
trabalhava no hospital, a outra trabalhava na antiga Riachuelo, e tudo eu 
tirei eles pra eles terem o negócio próprio deles”. Percebe-se que todas as 
declarações reforçam a percepção de satisfação dos MEIs e a vontade 
de “contagiar” a família e os amigos. Essa satisfação e o incentivo ao 
empreendedorismo pode ser explicado por Sen (2010, p.54), quando 
diz que: “A eficácia da liberdade como instrumento reside no fato de 
que diferentes tipos de liberdade apresentam inter-relação entre si, e 
um tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover 
liberdades de outros tipos”.

Dessa forma, o microempreendedor ao experimentar a 
liberdade das facilidades econômicas, alcança outras liberdades e dessa 
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forma torna-se incentivador daquela oportunidade que lhe gerou tal 
liberdade. 

Na sequência, foi questionado ao microempreendedor se 
acreditava que o empreendedorismo pode melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, questão que a essa altura da entrevista já havia 
sido praticamente respondida. Mas mesmo assim, os entrevistados 
compartilharam respostas que agregaram ao presente estudo. Os 
principais fatores de qualidade de vida citados na visão dos entrevistados 
foram: satisfação, autoestima e reconhecimento, liberdade de horários 
e estar presente da família. Isso se comprova na fala do Entrevistado 19 
que disse “Eu acredito que sim porque se a pessoa tá satisfeita, tá feliz com 
o que tá fazendo ela já vai ter uma vida melhor” e do Entrevistado 11, 
que relata “Com certeza. Auto estima, pessoa está trabalhando, está sendo 
útil. Financeiramente também o retorno é bom”. Há ainda, algumas 
falas que defendem a qualidade de vida por meio da autoestima e 
reconhecimento:

Pode, pode. Até a autoestima, né. Porque as vezes tu fica lá, bah.. Te 
chamarem de sacoleira é uma coisa, agora te chamarem de empresária 
é outra. Porque eu já fui sacoleira uma vez, e dai as pessoas dizem, 
ah, lá vem a sacoleira. Então é bem melhor, muitas pessoas não só eu 
tem muitas pessoas que a gente vê que falam isso sabe. [...] Então eu 
acho que pra autoestima da gente, pra levanta a moral MEI é muito 
bom (Entrevistado 18).

Pode. E muito. Eu acho que se cada um, vamo dizer assim, óh. Eu 
acho que as pessoas se sentem melhores porque elas se sentem útil. 
Então, vamo dizer assim, óh, tu tê o teu próprio negócio, desde do teu 
pequeno negócio de tu fazê tuas bolachas e saí vende, eu acho que isso 
é mais gratificante que tu sê um empregado. (Entrevistado 7).

Alguns entrevistados enfatizam a questão da liberdade de 
horários como fator de qualidade de vida, conforme as seguintes falas:

Sim, tu trabalha em casa, né. […] Porque se hoje ou amanhã tu 
resolve i faze qualquer coisa, né, é tu que comanda teus horários. [...] 
Esses dias nós tava conversando, mudou um eito, né, porque a gente 
foi comprando umas coisas. Tinha pouca coisa, e fomo juntando, e 
fomo né. E acho que cada veis vai melhora (Entrevistado 2).

“Melhora, muito, muito. Flexibilidade de horários é tudo, os 
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rendimentos. Tu tem mais vontade de trabalhar pra você. Satisfação, 
porque tu não fica preso, se tu quer começar mais cedo tu começa, tu 
quer ir até mais tarde tu vai. É bem melhor, nossa (Entrevistado 16).

Ainda entre os fatores de qualidade de vida, a possibilidade 
de ter mais tempo para aproveitar a família foi citada entre os 
entrevistados, comprovados pela fala do Entrevistado 8 que enfatiza 
a questão de poder participar mais da família “Melhora sim. Tá com a 
família, de tu pode viaja, de tu pode visita um amigo, de tu pode tá com 
teus filhos”. E ainda o Entrevistado 6, que relata a facilidade para quem 
tem criança pequena:

É tu vai consegui tipo, quem tem criança principalmente consegue 
fica mais em casa. Tu convive mais com as pessoas né. Se eu tava 
trabalhando não ia tá sentada aqui agora. Não ia lá visitar a vó. Eu 
não ia, né. Porque tu tem que cumprir aquele horário, mas tu tando 
em casa, tu vai cumprir o horário de trabalho, mas tu não deixa de 
recebe uma visita, um visinho, conversa, né.

A sexta questão fazia o microempreendedor pensar sua atividade 
e comparar com a situação em que havia trabalhado como empregado. 
A questão sobre se eles voltariam a trabalhar como empregado era a 
questão em que eles riam e declaravam sua compreensão sobre ter um 
emprego. Declarações como a do Entrevistado 6 que disse “De jeito 
nenhum” e do Entrevistado 17 “Olha, só se me pagasse bem. Não vale a 
pena, vai trabalhar o dia inteiro aí pra ganhar uma miséria” demostram 
quanto o microempreendedor percebe negativamente a situação 
de ter um emprego formal. Ainda na fala do entrevistado 16 “Não, 
nunca mais. Um pouco pela liberdade e também pelo que eu ganho” está 
explicitamente citada a liberdade como justificativa para sua resposta. 
Ainda sobre essa questão seguem algumas das declarações, trazidas 
aqui devido sua relevância de conteúdo demonstrando as evidências 
buscadas no objetivo desse estudo:

Não. Porque hoje eu aprendi a ser empreendedor. A empreender. Eu 
não me vejo não empreendendo. Hoje se não existisse mais marketing 
digital, eu empreenderia em outra área voltada a isso. Ou assessoria 
direto para a empresa. Alguma coisa assim, mas eu não me vejo 
trabalhando como empregado mais (Entrevistado 1).

Hoje eu não volto. Eu já tive oportunidade de voltar a trabalhar, 
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mas hoje eu não volto, porque inclusive está dando certo. Eu tenho 
recebido bastante retorno […] tanto da família como de fora, então 
eu acho que hoje é mais pessoal. Pra mim voltar hoje só se não desse 
certo (Entrevistado 19).

Não, porque a gente ganha bem mais, né. Daí não precisa. Não tem 
horário pra trabalhar, o horário é a gente que faz. E aí tu é dono 
do próprio negócio é bem melhor. Porque daí tu pode, tu se sente a 
vontade (Entrevistado 9).

Não, não trabalharia. E eu com 67 anos, eu recebo. É pouco, é um 
salário que eu recebo do INSS. É daqui que eu tiro, porque se fosse só 
por ali, eu acho que quando muito eu ia pagar água e luz. E daqui 
eu tiro pra viver uma vida melhor. Eu tenho meu carinho, eu tenho 
sabe, coisas boas. Que nem eu tô aqui, aqui eu tô com meus colegas, 
agora nós tava com um ali que sofreu um acidente. Nós fizemo uma 
festinha, então são muitas coisas boas pra nós (Entrevistado 8).

Por fim, os MEIs relatam satisfação em suas atividades, como 
o Entrevistado 1 que disse “Com certeza, eu me sinto realizado e muito 
feliz”, o Entrevistado 5 que relata “[...] melhor do que ser funcionário. 
Acho que se eu fosse funcionário eu ia tá muito brabo. Chegar todo dia 
cansado em casa”. O Entrevistado 7 disse “Bastante, muito. Eu posso 
dizer que hoje eu tô fazendo o que eu gosto” e o Entrevistado 17 descreveu 
que “Se eu disser que não vou tá mentindo. Sim né, porque quem não 
quer estar em casa”.

Ainda sobre a questão da realização, dois entrevistados fizeram 
declarações importantes, relacionadas à família demonstrando quanto 
o MEI oportuniza a possibilidade de conviver mais no âmbito familiar, 
conforme representado pelas seguintes falas:

Sim, me sinto. Muitas vezes quando eu trabalhava de carteira 
assinada, a minha guria quando era pequeninha eu saia de manhã 
ela tava dormindo, eu voltava de noite ela tava dormindo. Então 
muitas vezes tu não vive pra família. E não vive com a família, só nas 
horas que te sobram. Então tu trabalhando por conta assim, tu pode 
tirar um tempo, que nem eu tiro, eu voltei a estuda. E tiro, ali pelas 
cinco e meia, quinze pra seis eu encerro, e vou tomar um mate com a 
esposa. Se eu to de empregado não (Entrevistado 20).

Eu me sinto realizada sim. As vezes tenho vontade de fazer mais. 
Eu não faço mais porque eu tenho uma netinha que eu cuido. Mas 
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ela não me atrapalha em nada. A gente da mais prioridade né. 
O bom esse do MEI é isso, tu dá prioridade pra umas coisa que é 
mais importante e vai trabalhado conforme teu horário dá, facilita 
(Entrevistado 18).

Através do exposto, a presente pesquisa verificou 
evidências empíricas do Desenvolvimento como Liberdade no 
microempreendedorismo individual, confirmadas nas declarações dos 
entrevistados. Retomando as entrevistas afirmaram que os indivíduos 
reconhecem melhores oportunidades sociais, demonstraram que não 
desejam voltar a ter um emprego, ressaltaram o quão é satisfatório e 
libertador ter o negócio próprio, o quanto incentivam outras pessoas 
a serem microempreendedores, além da qualidade de vida percebida e 
por fim, a realização de ser um microempreendedor individual.

4 Considerações finais

O Desenvolvimento como Liberdade proposto por Amartya 
Sen é uma abordagem abrangente e admirável por sua capacidade de 
trazer discussões tão importantes com tal esclarecimento. Ao buscar 
defender que o desenvolvimento deve ser medido não pela riqueza, 
mas pela liberdade individual provoca reflexões que revolucionam a 
percepção de desenvolvimento e oferecem infinitas alternativas para 
que todos repensem acerca da vida.

O presente estudo teve como questionamento verificar se 
existiam evidências empíricas que aproximassem a abordagem das 
liberdades individuais em Amartya Sen, com o microempreendedorismo 
individual. E a cada entrevista essa reposta foi sendo construída e 
fortificada, por meio de declaração, expressões, exemplos e sentimento 
de liberdade, tão defendidos por Sen (2010).

Dessa forma, ao analisar o microempreendedorismo 
individual, através do recorte de pesquisa, sob a abordagem das 
liberdades individuais em Amartya Sen despertou na pesquisadora 
um sentimento de gratidão pela escolha do tema de pesquisa, pois 
verificou-se que a teoria do economista é composta de sabedoria e bom 
senso e plenamente aplicável as questões do microempreendedorismo 
individual.
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Pode-se dizer que, desde a caracterização do perfil dos MEIs, 
já era possível relacionar as informações obtidas com as discussões 
propostas por Sen. E no momento da aplicação das entrevistas os 
participantes com suas formas de expressão e suas falas transpareciam 
suas conquistas através da oportunidade de ser dono do próprio 
negócio. Muitos foram receptivos a pesquisa, não se importando em 
serem gravados, em dedicar um tempo a conversa e principalmente a 
exemplificarem suas conquistas. 

Demostraram que a criação do MEI proporcionou a eles um 
reconhecimento e uma legalização que não seria possível se dependessem 
de ter uma empresa formal que exige investimentos e custos mensais 
maiores. Demonstrou também o quão o microempreendedorismo 
deu acesso a melhores condições de vida e qualidade de vida, que não 
seriam possíveis através de um emprego formal. Relataram o quanto 
são incentivadores do MEI e que não voltariam a trabalhar como 
empregado, pois hoje possuem liberdade de horários, de estar com a 
família e ainda ganham mais por isso.

Espera-se que os MEIs sigam a prosperar em suas atividades 
e continuem a incentivar outras pessoas a seguir o caminho do 
microempreendedorismo, pois se constatou por meio do presente 
estudo que os microempreendedores individuais desfrutam de 
liberdades não acessíveis por indivíduos que possuem um emprego 
formal. 

Quanto às contribuições práticas, o estudo buscou contribuir 
na identificação de evidências empíricas da abordagem de Amartya 
Sen em uma parcela da população que gera renda e emprego e cresce 
anualmente, como alternativa ao emprego formal. Espera-se que tal 
estudo contribua favorecendo estudos relacionados ao bem-estar 
humano e a valorização do desenvolvimento como liberdade.

O estudo apresenta limitações quanto à abordagem por meio 
do método Bola de Neve. A pesquisa de campo poderia ter tido um 
número maior de participantes, sendo que a principal dificuldade foi 
a de conseguir indicações, e posterior agendamento das entrevistas. 
Além disso, a dificuldade em encontrar referencial acerca dos MEIs 
restringiu o estudo de dados secundários às pesquisas realizadas 
pelo Sebrae. Mesmo assim, tais informações foram essenciais, por 
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oferecerem dados a nível nacional. Apesar das limitações apresentadas, 
o buscou investigar e relacionar dois temas pouco explorados no 
campo científico, sob um enfoque qualitativo.

As recomendações para pesquisas futuras envolvem a 
possibilidade de ampliar tal pesquisa em outras localidades ou regiões, 
ou talvez uma proposta a nível nacional conjunta com a pesquisa já 
realizada pelo Sebrae. Além da possibilidade de ampliação das questões 
para que se possam ter ainda mais informações que contribuam 
para verificar evidências do Desenvolvimento como Liberdade no 
Microempreendedorismo Individual.

Ao concluir a pesquisa percebe-se o quão enriquecedor foi 
realizar o estudo, o qual nesse momento precisa ser finalizado. Mas 
que ele seja uma semente para que novas investigações se dediquem a 
abordar tal tema. Conforme Minayo (2002, p. 25-26) “Diferente da 
arte e da poesia que se concebem na inspiração”, a pesquisa compara-se 
a um trabalho artesanal, baseado em conceitos, proposições, métodos 
e técnicas, e construído através de um “ritmo” próprio e particular. 
Tal ritmo a autora define como “ciclo da pesquisa”, sendo esse um 
processo de contínuo que inicia com um problema ou uma pergunta e 
termina com um “produto provisório” o qual pode dar origem a novos 
problemas.
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Capítulo 4

A DOCÊNCIA COM BEBÊS E A 
ABORDAGEM DO CESTO DE TESOUROS

Graciela da Silva Salgado 
Elizabeth Fontoura Dorneles

1 Um cesto de tesouros para bebês pesquisadores 

O tema “A docência com bebês e a abordagem do cesto de 
tesouros” tem como objetivo evidenciar a abordagem de 

exploração e descobertas a partir de “cestos dos tesouros”. Através 
da revisão de literatura, buscou discutir a quão significativa é essa 
abordagem e de que forma impulsiona o desenvolvimento dos 
bebês entre seis (6) e doze (12) meses de vida. Visa ainda evidenciar 
a importância dos processos formativos da professora de Educação 
Infantil enquanto apoiadora do protagonismo das crianças em suas 
aprendizagens.

A temática é relevante, pois a etapa creche, no campo 
educacional, pertence à primeira etapa da Educação Básica. A 
Educação Infantil, por muito tempo, pertenceu à extinta Secretaria 
de Assistência Social e passou para os domínios do Ministério da 
Educação em 1996, com a Lei 9.394 do referido ano. Esse texto legal, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, institui a Educação 
Infantil como etapa fundamental para o desenvolvimento integral das 
crianças de zero (0)1 a cinco (5) anos de idade2.

A partir do marco legal citado, muitas mudanças vêm 
acontecendo no âmbito das práticas docentes, inclusive no que tange 
às direcionadas aos bebês de zero (0) a um ano e seis meses (1 anos 

1 A etapa creche não é obrigatória. É subjetiva, contudo o poder público precisa ofertar 
vagas. LDB 9.394/1996.

2 As crianças que completarem seis (6) anos após o dia 31 de março do ano em que 
ocorrer a matrícula frequentarão a pré-escola nível B.
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e 6 meses). Contudo, ainda existe muito o que ser conquistado em 
temos de identidade curricular e docente na Educação Infantil, 
pelo fato de ser uma etapa que educa e cuida as pessoas em suas 
primeiras fases de desenvolvimento, implica uma ação diária ampla 
que ultrapassa as fronteiras educacionais escolares. Esses fatores 
corroboram a necessidade e a importância da formação continuada a 
essas profissionais.

 Diante disso, a primeira sessão do artigo traz, a partir da revisão 
de literatura, os fundamentos da abordagem do cesto de tesouros e de 
como essa ação, sistematicamente planejada pela professora-referência, 
leva os bebês a significativas descobertas, potencializando, assim, o 
significado que dão às coisas do seu arredor. 

Na segunda sessão será brevemente relatada a formação 
continuada das professoras de berçário da rede municipal de Cruz 
Alta-RS, acerca do Jogo Heurístico, na modalidade do cesto dos 
tesouros. Formação essa que é oferecida pela Secretaria Municipal de 
Educação e visa contribuir com a prática pedagógica desenvolvida 
nas escolas da rede municipal através de subsídios teóricos e práticos, 
oferecidos e discutidos para e com os professores. 

2 Bebês e a exploração de tesouros 

A Educação Infantil no Brasil vem conquistando seu espaço 
na educação básica. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
homologada em dezembro de 2017, reforça a proposta curricular para 
a educação de crianças de zero a cinco anos de idade (0 a 5), fixada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI 
– desde 2009. A BNCC reforça essa identidade ao arranjar o currículo 
em Campos de Experiência3, bem como ao defender Seis Direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento4. Essa organização dá à educação 
infantil uma identidade pedagógica participativa.

3 O Eu, o Outro e o Nós; 
 Corpo, gestos e movimentos;
 Traços, sons, cores e formas;
 Escuta, fala, pensamento e imaginação;
 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
4 Convier; Brincar; Participar; Explorar; Expressar; Conhecer-se.



  67
Desenvolvimento Humano

Antes dessas diretrizes, os bebês na Educação Infantil estavam 
à mercê do espontaneísmo ou excluídos de qualquer atividade 
intencional e pedagógica. Esta carência pode estar justificada na falta 
de preparo profissional da professora, que teve na sua formação inicial 
um currículo voltado para práticas de ensino de crianças maiores, 
pré-escolares ou ainda para as crianças pertencentes ao Ensino 
Fundamental, ou ainda, sob a perspectiva da pedagogia transmissiva, 
onde a professora dá aula e os bebês aprendem. Esse modelo não está 
superado, contudo, ratifica-se que vêm acontecendo muitos avanços. 

Diante disso, a produção literária científica que estuda os bebês 
e as complexidades que envolvem tal formação cognitiva na fase mais 
delicada da vida dos indivíduos, ajuda as professoras que estão no chão 
da escola a propor meios mais respeitosos ao desenvolvimento integral 
da criança. Os bebês que frequentam a escola estão sujeitos a passar 
uma jornada semanal de 50 horas em espaço institucional. Essa carga 
horária, obviamente, diz respeito às escolas que têm seu atendimento 
baseado em turnos integrais. Em alguns municípios, como é o caso 
das Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs – de Cruz Alta-
RS, a jornada diária chega a até 10 horas. 

Nesse contexto, os documentos normatizadores curriculares 
citados lançam luz sobre como planejar a jornada diária dos bebês 
em espaços coletivos de uma forma que eles tenham na professora 
referência da turma, um adulto que pensa e organiza os tempos, os 
espaços e os materiais que servirão para compor práticas pedagógicas 
condizentes com sua faixa etária, um exemplo disso é o cesto de 
tesouros.

Elinor Goldschmied, professora inglesa, foi a idealizadora 
da abordagem. Ela vivenciou, junto de crianças órfãs, a dramática 
situação de bebês atendidos em espaços coletivos nos quais não 
possuíam referências afetivas em nenhum adulto. Não tinham suas 
necessidades básicas de carinho e atenção correspondidas e por isso 
eram consideradas rebeldes ou “selvagens”. Esse exemplo provoca 
reflexões acerca das estruturas e agrupamentos de berçários nas escolas 
infantis, ou seja, o número de bebês atendidos por um número5 

5 As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – parecer 20/2009 - fixa 
a razão adulto/criança, sendo de seis (6) a oito (8) crianças de 0 a 1 ano por adulto.
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reduzido de adultos. O que requer, para além de destreza, estudo 
sistemático de como organizar esta vida coletiva, que se passa na 
escola, de forma respeitosa e que atenda tais necessidades.

 Essa abordagem educativa, conforme ponderava a criadora, 
não tem a pretensão de ser um método ou uma sequência didática, 
essa explicação está no livro das autoras estudiosas do tema, Majen e 
Odena (2010, s/p). No entanto, é uma brincadeira potente que pode 
fazer parte da intencionalidade pedagógica da professora para uma 
turma de berçário A, quando as crianças estão na faixa etária entre seis 
(6) a doze (12) meses de idade. 

Para compreender a origem e os fundamentos dessa 
abordagem, temos na obra de Paulo Fochi, produzida a partir dos 
estudos realizados no Observatório da Cultura Infantil – OBECI “O 
Brincar heurístico na Creche: percursos pedagógicos no Observatório 
da Cultura Infantil”, bem como no texto das professoras Tere Majen 
e Peppa Odena, traduzido para o português sob o título “Descobrir 
brincando”, referências que auxiliam a efetivação da prática do 
“Brincar Heurístico”6. 

O Jogo Heurístico tem em sua concepção um meio de dar 
atenção plena a grupos7 pequenos de bebês, organizados em sessões 
para dar privacidade e acolhimento às descobertas das crianças. 
Segundo Fochi (2018, p. 45) “Elinor, compreendeu [...] que havia 
relação direta entre o comportamento das crianças e o modo como 
seu entorno estava organizado”. O princípio da abordagem parte de 
uma “imagem de criança competente” (FOCHI, 2018, p. 45). Majen 
e Odena (2010, s/p.) destacam que o cesto de tesouros com elementos 
diversificados tem dois fatores em comum para os bebês “[...] a 
exploração e o descobrimento dos objetos. A primeira brincadeira é o 
prelúdio da segunda, e, por sua vez, esta última será mais rica quanto 
mais frutífera tiver sido a anterior”.

O que os autores estão dizendo é que os bebês são curiosos por 
natureza e ao ter liberdade para explorar com segurança e tranquilidade 
objetos que comumente lhes chamam atenção, podem sentir texturas, 

6 Destaque nosso.
7 De dois a quatro bebês por sessão. 
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temperaturas, odores, materialidades diversificadas. Essa ação lhes 
amplia o repertório sensorial e os insere em uma busca excitante de 
significados para as coisas que estão ao seu redor. Essa exploração é 
adequada a todos os bebês que já se mantêm sentados sozinhos sem 
apoio. O ponto de corte para essa abordagem é quando o bebê começa 
a caminhar8.

Majen e Odena (2010, s/p.) definem que o cesto de tesouros:

É uma atividade de exploração. Para realizá-la, deve-se encher 
uma cesta com objetos de uso cotidiano, escolhidos com a 
finalidade de proporcionar estímulo e experiência aos cinco 
sentidos da criança: o descobrimento e o desenvolvimento do 
tato, do paladar, do olfato, da audição, da visão e do sentido do 
movimento do corpo.

O espaço onde os bebês irão desfrutar esse momento deve ser 
calmo, sem outros estímulos sonoros ou visuais. Caso a escola não 
disponha de outro espaço além da sala de referência, uma estratégia 
que a professora pode lançar mão é circunscrever o espaço da sala com 
tecidos ou algum móvel, a fim de fazer paredes que deem privacidade 
aos bebês. 

Figura 1 – A organização do cesto de tesouros

Fonte: Majen e Odena, 2010.

8 A partir dessa fase essa criança irá explorar o Jogo Heurístico, ou tapetes de 
experimentação.



70  
Carine N. da Silva  |  Camila K. Vieira  |  Vaneza C. Peranzoni (Orgs.)

Figura 2 – Agrupamento de bebês em uma sessão de cesto de tesouros

Fonte: Majen e Odena, 2010.

O princípio da heurística é a descoberta, exatamente a sensação 
que o bebê tem ao explorar os diferentes elementos que compõem o 
cesto. Ao levar à boca um objeto metálico, por exemplo, ele poderá 
se perguntar: “O que é isso?”9 e surpreender-se com as diferenças 
de texturas e temperaturas, até mesmo dos odores quando pegar 
um objeto de madeira, de couro, de vidro ou trouxinhas de ervas 
aromáticas, por exemplo. As possibilidades não se esgotam e as redes 
neuronais dos bebês tecem, a partir dessas intervenções exploratórias, 
diferentes conexões sinápticas.

Nesse sentido, Fochi (2018) salienta que outro princípio 
importante dessa abordagem é dar visibilidade à brincadeira e elevar a 
compreensão acerca da importância dessa ação enquanto promotora 
de toda aprendizagem na infância. O autor pondera que “A brincadeira 
permite aos bebês e crianças bem pequenas aprenderem sobre si 
mesmas e sobre o mundo que as cerca” (FOCHI, 2018, p. 46). 

Sabe-se que a ação brincante é fundamental para a aquisição 
de todos os aspectos que formam o sujeito. Se há uma ação na qual 
o ser humano pode ser autônomo desde a mais tenra idade é na 
brincadeira. Por conta disso, os bebês que vão para a escola com três 
meses ou menos tempo de vida, necessitam de adultos que pensem 

9  Destaque nosso.
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acerca de como esse espaço coletivo pode ser ético e estético para lhes 
oferecer tranquilidade, conforto e estímulos sensoriais adequados à 
sua constituição, ou seja, quem o bebê é no presente. Cabe retomar 
que a Educação Infantil, por muito tempo, esteve subordinada a 
práticas de outras etapas da educação, por isso, valorizar, estudar e 
compreender abordagens que respeitem a fase atual das crianças é de 
suma importância.

Os bebês de seis meses em diante, que participam do cesto 
de tesouros, tem o poder de tomar iniciativa em suas brincadeiras de 
exploração, sempre sob o olhar atento da professora que previamente 
preparou o espaço, pensou no tempo mais adequado para a brincadeira 
e cuidadosamente elencou as materialidades. Nesse sentido, a 
brincadeira heurística faz uma provocação no que tange à autonomia 
intelectual dos bebês. Eles são capazes de aprender sozinhos? Acerca 
desse questionamento Fochi (2018, p. 61) diz que: “Sumariamente, 
podemos dizer que um cesto, repleto de objetos escolhidos do 
cotidiano, que proporciona interação da criança com esses objetos 
ou entre elas, permite ao bebê protagonizar sua própria jornada de 
aprendizagem”. 

Evidentemente que o papel da professora referência “com 
sua presença e atenção, dá a elas segurança e confiança” (MAJEN; 
ODENA, 2010, p. 4). Essa abordagem está completamente alinhada 
ao que preconizam as bases curriculares brasileiras para a Educação 
Infantil, ou seja, ampliar o papel docente enquanto companheiro e 
organizador dos percursos de aprendizagem das crianças, de modo 
que meninas e meninos sejam elevados a protagonistas de sua 
aprendizagem, uma vez que são considerados os sujeitos centrais do 
currículo.

O fato de os bebês terem autonomia para explorar e descobrir dá 
à professora uma gama de observáveis. A professora é tão protagonista 
quanto os bebês, pois pensou previamente todos os passos para que 
a brincadeira acontecesse. Ao agrupar os bebês em quatro ou no 
máximo cinco, ela passa a vez, em um posicionamento de humildade 
pedagógica, aos bebês, se abstendo de interferir, de tentar responder 
questões em relação aos materiais, ela os deixa fazerem suas escolhas. A 
professora, no momento da brincadeira, além de um apoio necessário 
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é, sobretudo, aquela que observa e registra. Dessa abordagem, com um 
olhar atento, retira muitos elementos constitutivos das investidas dos 
bebês para chegar as suas descobertas e aprendizagens.

Na sequência, a próxima sessão tratará desse papel do adulto 
na organização da abordagem. Tratará, ainda, do quanto a formação 
continuada é condutora de novos conhecimentos acerca de como ser 
professora de bebês. Para isso, será narrada e fundamenta a formação 
continuada do ano de 2019 das professoras de berçário da Rede 
Municipal de Educação de Cruz Alta - RS.

3 Formação continuada para professoras de bebês 

Como afirmado na sessão anterior, a Educação Infantil vem 
crescendo em termos de abordagens específicas para apoiar as crianças 
em suas aprendizagens. Isso resulta que as professoras que atuam nessa 
etapa estão cada vez mais tendo acesso a excelentes referências para 
embasar suas práticas. A Educação Infantil, desde 2009, como já foi 
dito, conta com as DCNEI, que orientam o binômio cuidar e educar 
na creche. Contudo, isso não quer dizer que as práticas pedagógicas 
para essa faixa etária estejam consolidadas e aconteçam em todas as 
unidades ou redes escolares.

Com a BNCC e as diversas discussões acerca do planejamento 
nas instituições infantis, chega-se ao consenso de que esse plano 
pedagógico precisa contemplar a vida que se desenrola no interior da 
escola. Essa ritualidade é muito semelhante a da casa10 dos bebês, ou 
seja, o período que passam na instituição é mais longo do que o tempo 
em que passam em casa com suas famílias. Sobre esse aspecto, Costa 
(2020, p.7) pondera que “Vivemos hoje, no Brasil, uma expansão da 
institucionalização parcial para a faixa etária de 0 a 3 anos”. A autora 
se refere ao Plano Nacional de Educação que finaliza sua década de 
vigência em 2024 e até lá a meta é de que 50% dos bebês nessa faixa 
etária estejam sendo atendidos em creches públicas.

Embora essa expansão seja lenta, é primordial que as redes 
públicas deem conta de promover a formação continuada e, ainda, 

10 O que difere é a intencionalidade pedagógica da professora em organizar uma rotina 
cotidiana que contemple um ambiente acolhedor com interações e brincadeiras.



  73
Desenvolvimento Humano

incentivar que as equipes escolares se desafiem e motivem-se a estudar 
em contexto a fim de tratar de questões que envolvem o dia a dia 
de sua rotina. Interferir deliberadamente na própria realidade é uma 
forma de qualificar a práxis e a partir disso tornar a escola um espaço 
prazeroso e convidativo para se viver a vida de trabalho – dos adultos 
que nela exercem suas profissões – e a vida de infância – o desenrolar 
de uma etapa crucial do ser humano.

Diante disso, os desafios formativos na rede municipal de Cruz 
Alta-RS, no ano de 2019, foram justamente levar ao conhecimento 
das professoras a abordagem do Jogo Heurístico na modalidade 
do cesto de tesouros. Formações específicas para a área de atuação 
são imprescindíveis para a promoção dos fazeres na escola. O 
planejamento é o instrumento de trabalho onde a professora imprime 
sua intencionalmente pedagógica. Recurso autoformativo e reflexivo 
de sua prática. Nesse ato está implícita a organização de contextos 
significativos de aprendizagens para os bebês, os tempos, os espaços 
e os materiais são pensados pela professora. Esse tema está dentro 
das prioridades formativas da coordenação pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação.

Figura 3 – Formação continuada de Professoras de Berçário A

Fonte: Autoras 2019.
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Figura 4 – Formação continuada de Professoras de Berçário A

Fonte: Autoras 2019.

O planejamento, como referido, está intimamente ligado à 
jornada diária, onde adultos e crianças precisam conviver de forma 
harmoniosa e qualitativa. Uma boa norteadora desse processo é a 
pergunta: “Como organizar a vida cotidiana da escola de Educação 
infantil de modo que respeite os direitos das crianças e dos adultos?” 
(FOCHI, 2017, p. 10). Esse questionamento leva a pensar no cesto 
de tesouros como um momento planejado exclusivamente para os 
bebês envolvidos na investigação. É pertinente destacar que o cesto 
de tesouro não é uma “atividade” estanque ou descolada da rotina 
semanal, tal abordagem deve estar presente na organização semanária 
da turma. A fim de criar o que Fochi chama de “criar ritmo”, ou seja, 
os bebês precisam se familiarizar com ações que são propostas para 
eles. Tem que fazer sentido.

Nessa perspectiva, é fundamental a professora conhecer a 
abordagem, compreender como se dá essa organização e de que forma 
estruturar o planejamento dando visibilidade à vida cotidiana. Para 
isso, a professora referência da turma precisa ser a pessoa chave para 
criar um ritmo na equipe11 da sala para juntas compreenderem que 
a rotina de vida dos bebês é um todo. Segundo Costa (2020, p. 18) 
“Educar crianças constitui uma só ação. Uma troca de fralda deve ser 
tão educativa quanto a leitura de uma história”. Todos os momentos 

11 Em nosso município temos a professora referência e duas auxiliares, dependendo do 
número de bebês. Ver nota de rodapé nº 8.
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da vida que se passa dentro da Escola de Educação Infantil é parte do 
currículo, pois tudo que está visível e por vezes invisíveis na ação dos 
bebês é aprendizado. 

A relevância de os professores estudarem e conhecerem em 
profundidade as teorias, abordagens, técnicas, métodos e recursos 
que mais se adequam à etapa educativa em que atuam, garantem-
lhes sucesso e satisfação profissional, tanto quanto contribui 
satisfatoriamente para aprendizagens significativas das crianças que 
estão sob sua ação pedagógica. Tendo em vista isso, é fundamental 
a docente saber que os bebês não aprendem com ações pedagógicas 
isoladas ou descontextualizadas de sua vivência. Fochi (2018, p. 46) 
diz isso da seguinte maneira: “Elas não separam o momento de brincar 
do de aprender, esse processo acontece de maneira interligada”.

Os princípios elaborados por Goldschmied narrados por 
Fochi (2018) e por Majen e Odena (2010) levam em consideração 
os aspectos indissociáveis presentes na legislação brasileira, que são 
o cuidar e o educar. Esses são parâmetros importantes para quem 
trabalha na Educação Infantil. Não existe, nessa faixa etária, cuidar 
sem educar e vice-versa. Toda ação está ou deve estar impregnada 
desses fundamentos. Nessa perspectiva de cuidados, a afetividade 
baliza os processos de convivência. Os bebês somente aproveitarão ao 
máximo a abordagem do cesto de tesouros se a professora referência 
compreender de fato o quão valiosa é essa ferramenta que evidencia 
a exploração e a descoberta como ação direta dos meninos e meninas 
de seis (6) a doze (12) meses de idade. A intencionalidade pedagógica 
é fundamental.

Diante disso, em média vinte (20) professoras de Berçário - A 
participaram da formação sobre os cestos de tesouros. Os encontros 
estiveram pautados nas referências aqui utilizadas, bem como em 
vídeos da professora Elinor Goldschmied12. Momentos de trocas nos 
quais as professoras deveriam realizar a abordagem, filmar e trazer 
a filmagem para compartilhar e discutir com as colegas os aspectos 
observados, bem como um breve estudo acerca de quais recursos 
utilizar para os registros das sessões.

12 Link para o vídeo Em casa de Goldschmied. 

https://www.youtube.com/watch?v=BynQKtf68zk
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Dos aspectos formativos relatados, resta dizer que o passo de 
2019 foi o primeiro em relação ao planejamento. No ano letivo de 
2020, as pautas de estudos seguem na linha de como inserir as sessões 
no contexto significativo que organiza o tempo vivido na escola como 
uma forma longitudinal de organizar os tempos, os espaços e os 
materiais para as vivências e registros dos percursos feitos entre bebês, 
professora referência e demais adultos responsáveis pela educação das 
crianças na escola. Os encontros formativos das professoras estão sendo 
realizados virtualmente em decorrência da pandemia de Covid-19. 

Dessa forma, ainda se tem muito o que avançar no que diz 
respeito ao planejamento e à organização do dia a dia das turmas 
de crianças que frequentam a escola infantil, a fim de garantir e dar 
visibilidade às simplicidades da vida cotidiana. Contudo, sabemos 
que os processos de aprendizagem, seja de adultos ou de crianças, 
requerem tempo para serem assimilados e gerarem significatividades e, 
a partir desse percurso interno, se tornarem concretos. Desse processo, 
portanto, o mais importante é não o interromper, embora paradas e 
retomadas sejam por vezes necessárias.

4 Considerações finais

A docência na Educação Infantil e as práticas pedagógicas 
adequadas às crianças da faixa etária de zero (0) a cinco (5) anos 
caminham lado a lado no que diz respeito à evolução identitária da 
própria docência na Educação Infantil. Como afirmado antes, muito 
já se tem conquistado no que tange a abordagens específicas para essa 
faixa etária. O tema aqui trazido corrobora essa questão. 

O cesto de tesouros é uma abordagem que respeita a curiosidade 
dos bebês e se sustenta na ideia de que o ambiente de vida coletiva é 
cheio de possibilidades para as suas aprendizagens e tem na figura da 
professora uma concepção de pessoa chave para dar segurança e apoiar 
os processos de exploração e descobrimento dos bebês. 

Diante disso, com a revisão de literatura procurou-se sustentar 
a temática “A docência com bebês e a abordagem cesto de tesouros” 
que visa impulsionar as investigações significativas dos bebês entre 
seis (6) e doze (12) meses. A proposta, que deve estar inserida no 
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planejamento semanal das turmas de Berçário – A, mostra-se potente, 
pois, além de não demandar investimentos que onerem as escolas, 
traz a perspectiva de que o que chama a atenção dos bebês nessa faixa 
etária são justamente os objetos que fazem parte do dia a dia e quando 
organizados dentro de um cesto ofertam a ampliação dos repertórios 
sensoriais dos bebês.

Por compreender a relevância da abordagem, em 2019 se 
compôs a temática de estudo desenvolvida na formação continuada 
das professoras de Educação Infantil da Rede Municipal de Cruz 
Alta-RS. Entende-se que há muito a ser estudado para adequar os 
planejamentos na Educação Infantil a fim de compreender como 
tais planos podem ser aliados das professoras no que diz respeito à 
organização de contextos significativos, que asseguram uma jornada 
qualitativa no cotidiano escolar e de como sessões de cestos de tesouros 
ampliam a visibilidade das aprendizagens dos bebês.

Muito se tem avançado na Educação Infantil, mas muito 
ainda se tem para conquistar. As crianças merecem ter professoras que 
pensem acerca de seus percursos de interações e brincadeiras como 
algo sério e emergente. As professoras, por sua vez, buscam uma 
docência decente onde elas tenham condições de tempos, espaços e 
uma equipe escolar que as apoie na incessante busca de tornar-se uma 
professora de Educação Infantil cada vez melhor.
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1 Considerações iniciais

Ao longo dos últimos anos, vem aumentando a expectativa 
de vida mundial, e em consequência cresce a incidência 

de doenças crônicas neurodegenerativas (DCNs) (FLORES et al., 
2016). Estimativas apontaram que no ano de 2015 cerca de 46,8 
milhões de pessoas apresentavam manifestação clínica de algum 
tipo de demência associada a alguma DCN. É esperado que a cada 
20 anos o número de pessoas afetadas dobre, atingindo 75 milhões 
em 2030 e 131,5 milhões em 2050. Esses dados afetam o custeio 
financeiro mundial para tratamento dessas doenças, onde foram 
gastos 118 bilhões de dólares em 2015, e estima-se que, nos próximos 
3 anos, os gastos passem a um trilhão de dólares, chegando a dois 
trilhões em 2030 (HASELTINE, 2018). Impactando nas famílias e 
nos serviços nacionais de saúde, devido à falta de investimentos em 
terapias duradouras e efetivas, utilizadas para tratar patologias graves 
como por exemplo, as doenças neurológicas ou neurodegenerativas 
por exemplo. (GAMBARDELLA, 2019). 

Neste contexto, de acordo com a World Health Organization 
(2018), estima-se que mais de um bilhão de pessoas vivem com algum 
tipo de deficiência motora ou cognitiva. Isso corresponde a cerca de 
15% da população mundial, e destas, entre 110 (2,2%) e 190 milhões 
(3,8%) de pessoas com 15 anos ou mais têm dificuldades significativas 

https://rd.uffs.edu.br/browse?type=author&value=Flores+%2C+Leandro+Ebling
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de funcionamento. Levando em consideração que muitos são os fatores 
que influenciam na ocorrência dessas patologias, como por exemplo: 
predisposição genética, fatores ambientais, formação e a deposição de 
proteínas anómalas, disfunções sinápticas e mitocondriais, processos 
neuroinflamatórios e danos oxidativos (CORREIA, 2016).

Enfatizamos aqui a influência do estresse oxidativo (EO) 
no desenvolvimento e agravamento das doenças neurológicas, já 
que o cérebro consome cerca de 20% do oxigênio corporal e ainda 
possui mecanismos antioxidantes relativamente fracos, isto o torna 
extremamente suscetível a ações de espécies reativas (ERs) que levam à 
alterações estruturais e funcionais (TARAFDAR; PULA, 2018). 

Esses danos oxidativos (aumento dos níveis da lipoperoxidação, 
da carbonilação de proteínas e da oxidação do DNA), detectados no 
Sistema Nervoso Central (SNC), ocasionados pelas ERs induzem 
a neurodegeneração, sendo causadoras de múltiplas doenças 
neurológicas, por, incluindo o Alzhmeir, a Doença de Huntington, a 
Esclerose Múltipla e a Doença de Parkinson, estas doenças progridem 
à medida que acontece a degradação celular de neurônios, com isso 
há um declínio, principalmente das funções cognitivas e motoras 
(MIRZAEI et al., 2018; WALDNER et al., 2018). 

No entanto, as pesquisas neste contexto são escassas, 
sendo importante a compreensão do perfil oxidativo das doenças 
neurodegenerativas, as quais desencadeiam uma série de sintomas e 
sinais neurológicos que comprometem as atividades funcionais das 
pessoas acometidas (MENEZES et al., 2017). 

Assim, justifica-se a importância da reflexão sobre essa temática, 
visto que as DCNs têm atingido pessoas durante sua vida produtiva, 
o que interfere no seu desenvolvimento biopsicossocial, qualidade de 
vida e provimento de renda para as famílias, assim como, na economia 
dos países.

Em suma, pretendemos com este capítulo discutir através 
de uma revisão integrativa, de que forma o EO influência no 
desenvolvimento humano e na qualidade de vida das pessoas com 
doenças neurodegenerativas, levando em consideração os efeitos dos 
danos celulares nos mecanismos etiológicos da doença que tem como 
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consequências o comprometimento motor e cognitivo.

2 Doenças crônicas neurodegenerativas

As DCNs compreendem uma pluralidade de condições 
hereditárias e esporádicas determinadas por disfunções progressivas 
do sistema nervoso, o que ocasiona a degeneração de neurônios tanto 
no encéfalo como na medula espinhal. O começo desta degeneração 
neuronal é notado por sintomas sutis, principalmente relacionados 
à coordenação motora ou à memória. Todavia, os sintomas se 
agravam proporcionalmente a progressão da neurodegeneração 
(BORTOLOTTO, 2015).

A diminuição de células nervosas sadias ocasiona perda 
funcional ou disfunção sensorial. Este processo está relacionado, 
também, com alta produção de espécies reativas levando ao dano 
oxidativo de biomoléculas (MARTINS et al., 2018). As DCNs, 
como por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, 
a Esclerose Lateral Amiotrófica e a Esclerose Múltipla, entre outras, 
são caracterizadas pela disfunção e declínio crônico do SNC. Mesmo 
que estas doenças abrangem um grupo de distúrbios neurológicos, são 
distintas quanto sua anatomopatologia e clínica. Por outro lado, todas 
atingem a unidade base do sistema nervoso, que são os neurônios, 
conduzindo para modificações cognitivas, motoras e funcionais 
diversas (CORREIA, 2016).

Caracterizam-se pela morte neuronal de evolução gradual, 
prematura e insidiosa, porém progressiva e irreversível. Todavia, os 
fatores desencadeantes ainda não foram solucionados pela ciência 
médica. É visto que há uma associação na transmissão genética, com 
herança dominante ou recessiva, assim como apresentam em comum 
a função mitocondrial danificada, danos oxidativos acentuados, 
presença anormal de proteínas agregadas e alterações no metabolismo 
do ferro (SANTOS, 2013).

O estresse oxidativo (EO) está envolvido na patogênese das 
principais patologias crônicas, como as doenças cardiovasculares, o 
diabetes mellitus tipo 2 e a demência, que são indicativas de morbidade 
e mortalidade em indivíduos afetados (WALDNER et al., 2018). 
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3 Aspectos psicológicos e sociais dos portadores de doenças 
neurodegenerativas

Quando o diagnóstico de uma DCN é finalizado, são muitos os 
sentimentos que podem surgir no paciente. Em um primeiro momento 
a surpresa, medo, preocupação e até indignação, pois imediatamente 
veem a cabeça sentimentos negativos e várias perguntas sem resposta. 
Existe um longo caminho a ser percorrido até a aceitação, onde os 
sintomas e a convivência com a doença ocorrem de forma muito 
particular para cada indivíduo (PETERNELLA; MARCON, 2009).

Mudanças na comunicação, falta de motivação, perda de 
autoestima e isolamento social são algumas mudanças comportamentais 
percebidas em pacientes portadores de DCNs. Esse comportamento 
faz com que se privem do contato com outras pessoas, evitem a 
sociedade como um todo, assim como situações que os exponha de 
alguma maneira (CARDOSO; LUCHESI, 2019). 

As implicações físicas vão surgindo com o tempo, desencadeando 
diminuição da força muscular e condicionamento físico, impactando 
também no estado social, econômico e mental dos portadores, 
assim como de seus familiares. Devido a cronicidade e progressão da 
doença, é importante ressaltar a importância do papel da família e 
sua responsabilidade quanto ao cuidado. Diante da inexistência de 
cura das DCNs, a qualidade de vida desses pacientes se torna uma 
prioridade, onde sentir-se bem é fundamental (PETERNELLA; 
MARCON, 2009).

No Brasil, a falta de diagnóstico precoce, assim como o erro de 
diagnóstico traz grandes preocupações em relação aos casos, pois gera 
um grande impacto na vida dos afetados e de suas famílias. As DCNs 
já são consideradas um grave problema de saúde pública, tendo em 
vista sua relevância. As ações abrangem os três níveis de atenção à 
saúde, seja no acolhimento às famílias, diagnóstico ou reabilitação 
(RAMOS et al., 2018).

4 Estresse oxidativo e o sistema antioxidante

O químico Linus Pauling, ganhador do prêmio Nobel de 
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Química em 1954, dedicou-se ao estudo dos radicais livres, que seriam 
responsáveis pelo aparecimento de doenças e pelo envelhecimento 
do organismo (SANTOS, 2013). Em meados da década de 1950, 
Denham Harman propôs a “teoria dos radicais livres”, em que 
danos prejudiciais às macromoléculas celulares e a incapacidade de 
combater estas alterações por mecanismos antioxidantes resulta 
em envelhecimento e a ocorrência de doenças relacionadas a idade 
(TARAFDAR; PULA, 2018).

O sistema de defesa antioxidante, possui a função de inibir e/
ou reduzir os danos causados pela ação deletéria das espécies reativas, 
podendo ser classificados em sistema de defesa enzimático e não 
enzimático (SIES, 2015; EZRATY et al., 2017; JADEJA; DEVKAR; 
NAMMI, 2017).

5 Tratamento para doenças neurodegenerativas

Antioxidantes não enzimáticos também incluem uma 
variedade de moléculas biológicas principalmente exógenas, como 
carotenóides, flavonóides, polifenóis e outros antioxidantes exógenos. 
Portanto, dentre as estratégias neuroprotetoras contra danos causados   
pelas espécies reativas, estes representam uma opção terapêutica 
atrativa. De fato, podem neutralizar as DCNs com diferentes 
mecanismos em vários níveis, no momento que induzem a expressão 
de enzimas antioxidantes, bem como inibindo a expressão de enzimas 
pró-oxidantes. Além disso, exercem atividade anti-inflamatória 
(MATTIOLI et al., 2019).

Cientistas há mais de 50 anos estudam os efeitos terapêuticos 
da planta Cannabis, sendo que nos últimos 10 anos, iniciou-se 
uma nova fase de estudos acerca dos seus componentes, a exemplo 
do tetraidrocanabinol (THC) e do canabidiol (CBD) para uso 
medicamentoso, promotora da plasticidade sináptica e da neurogênese. 
Com isso, sua aplicação clínica visa a ampliação do arsenal 
terapêutico disponível para doenças psíquicas e neurodegenerativas, 
desempenhando papel diferenciado na modulação de alvos moleculares 
envolvidos em disfunções do SNC (GONTIJO; CASTRO; PETITO, 
2016; FRANCO; VIEGAS, 2017).
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O desenvolvimento de medicamentos capazes de repor a 
mielina perdida, como por exemplo em pacientes com Esclerose 
Múltipla e doenças relacionadas estão sendo estudados. Experiências 
subsequentes identificaram mais de 20 novas drogas que aumentam 
a formação de mielina ao inibir enzimas produtoras de colesterol 
intimamente relacionadas (HUBLER et al, 2018).

Os tratamentos disponíveis visam a melhora na qualidade 
de vida, mediante o controlo dos sintomas motores (com fármacos 
neurolépticos), sintomas psiquiátricos (fármacos antidepressivos e/
ou antipsicóticos) e deterioração cognitiva (estimulação mediante 
fisioterapia, terapia ocupacional, etc.) (CUNHA; LOPES, 2016).

A reabilitação, nas fases precoce e intermédia das DCNs, 
pode ser benéfica, prolongando o desempenho motor e funcional. 
A reabilitação em fases tardias pode compensar as perdas motoras 
e funcionais. O cuidado destes pacientes envolve uma equipe 
multidisciplinar de saúde, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e geneticistas, que 
têm papéis importantes no suprimento das deficiências apresentadas 
(INTRIERI et al, 2015).

6 Considerações finais

Em suma, foi possível com este capítulo discutir e verificar o 
impacto do estresse oxidativo no desenvolvimento biopsicossocial e na 
qualidade de vida de pessoas com doenças neurogenerativas, assim a 
reabilitação com uma equipe multiprofissional é um fator importante 
para a promoção global da saúde dos mesmos, visando proporcionar 
a preservação do seu desenvolvimento cognitivo, emocional, motor e 
consequentemente social. 
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Capítulo 6

CAMINHOS TRILHADOS PELA 
EQUOTERAPIA

Aleido Diaz Guerra
Jaquelini Fiuza

Carine Nascimento da Silva
Vaneza Cauduro Peranzoni

1 Considerações iniciais 

Devido a relevância da temática, que aborda a equoterapia 
como recurso pedagógico para a superação de dificuldades 

de aprendizagem, cuja discussão é resultado de uma pesquisa 
realizada no Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais 
e Desenvolvimento Social, em nível de mestrado, da Universidade de 
Cruz Alta (Unicruz),

Na perspectiva de atender os pressupostos indicados por Vieira 
(2002) e Minayo (2007) com a intenção de conhecer, de explorar e 
de explicar o fenômeno observado, isto é, a prática da Equoterapia 
para a superação, das dificuldades de aprendizagem devido ao TDAH 
(Transtorno de déficit de atenção/Hiperatividade).

Para a realização de pesquisa em equoterapia, p método 
científico, o qual utiliza o cavalo como instrumento interdisciplinar, 
aplicado como terapia na saúde, na educação, nas áreas da saúde e 
equitação. Com o objetivo de pesquisar os benefícios da equoterapia 
para o desenvolvimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem, 
verificando como a equoterapia contribui para o processo ensino- 
aprendizagem.

Para o alcance do objetivo foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, com método exploratório e análise com pesquisa 
qualitativa. O presente estudo embasou-se, em fontes secundárias, 
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o que, segundo Marconi e Lakatos (2009), são formas subjetivas de 
análise de dados, mas que permitem a construção do conhecimento.

2 Equoterapia e sua história

A história da humanidade tem como uma das marcas sua 
relação com animais, alguns que se tornaram especiais, dos quais 
destacamos os cavalos. Desde a pré-história o fascínio humano pela 
atividade equestre tem impulsionado formas de organização, de 
sociedade e de convivência. Encontramos nos desenhos paleolíticos 
os equídeos em movimento, pois estes foram dotados de combinações 
únicas com atribuições funcionais, tais como a velocidade, a agilidade 
e a resistência, fatores preponderantes para a sobrevivência em um 
ambiente inóspito1 como era o da época. Também, em outras épocas, 
o cavalo tornou-se uma figura representativa da beleza, da força, da 
bravura, da docilidade, da independência e da sensibilidade. Por estas 
razões significativas, o contato e a socialização com os seres humanos, 
amparam-se no campo da dignidade e fidelidade.

A forma de relacionamento de seres humanos com cavalos foi 
se transformando historicamente. Atualmente, encontram-se muitas 
referências na literatura a respeito deste relacionamento humano 
com cavalos com fins terapêuticos (ALVES, 2009). Desde os remotos 
tempos da Grécia antiga, atletas e treinadores, preocupavam-se em 
superar não somente seus adversários como os limites do corpo. A 
criatividade e o empenho de forma mais mirabolante possível para 
a obtenção de uma forma física favorável, foi complementada para 
outras práticas com a utilização de animais, mais especificamente 
cavalos, na manutenção deste condicionamento (RÊGO, 1999).

A utilização do cavalo de forma terapêutica tem seu nascimento 
paralelamente na história das civilizações. A mitologia, exemplificada 
na figura do centauro, um ser que tem uma parte homem e outra, 
cavalo, sobretudo nas descrições rupestres2 que tipificam e registram o 

1 Lugar não hospitaleiro, rigoroso, rude, áspero, severo.
2 Termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, 

tetos e outras superfícies de cavernas e de abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies 
rochosas ao ar livre.
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cavalo em seu ambiente natural e em consonância terapêutica com os 
seres humanos (SEVERO, 2010).

As descobertas humanas sobre a natureza e sobre si mesmo 
têm, geralmente, gerado grandes revoluções. Elas modificam o 
relacionamento e consequentemente suas habilidades humanas, 
gerando um salto maior quando, na história, o ser humano teve que 
iniciar um relacionamento com outro ser, muito mais forte e veloz. 
Para isso, teve de se valer de sua persuasão, indução, tato e equilíbrio 
emocional para que o cavalo entendesse, confiasse e cooperasse no 
trabalho diário.

A relação homem-cavalo distinguiu-se das demais relações 
já estabelecidas entre outros seres no tocante ao sistema locomotor 
do Equus Caballus e a estrutura cerebral do Homo Sapiens. Essas 
relações, com características únicas para as duas espécies, em sua união 
formaram um ser superior aos seres iniciais e também aos demais 
existentes, um senhor incomparável. Segundo Martinez (2005, p. 19)3

Tanto Hipócrates quanto Galeno prescreviam exercícios 
hípicos a cavalo aos seus pacientes, reforçando os benefícios ao 
cavaleiro praticante. A partir de 325 d.C., diversas obras médicas 
foram confeccionadas, fortalecendo a noção equitação como atividade 
terapêutica, inclusive na utilização para o tratamento de doenças 
mentais e físicas (SEVERO, 2010)4

A consolidação do emprego do cavalo nos atendimentos 
equoterápicos deu-se após a primeira Guerra Mundial, com a 
utilização do cavalo como meio reabilitador e terapêutico de soldados 
com sequelas da grande batalha. No ano de 1972, na França, foi 

3 O uso do cavalo como instrumento terapêutico não é uma descoberta recente, desde 
Hipócrates de Lóo que aconselhava a equitação para o tratamento da insônia, e 
também Asclepíades, da Prúscia (124-40 a.C.), que recomendou o uso do cavalo a 
pacientes epilépticos e paralíticos. [...] Galeno (130-199 d.C.) usou a equitação como 
forma de fazer com que seus pacientes se decidissem com mais rapidez.

4 Em 1595, o cientista Jerônimo Mercurialis, especifica em sua obra intitulada Da arte 
da gymnastica, a equitação como atividade que “exercita não só o corpo, mas também 
os sentidos”. Por volta do ano de 1734, o então Charles Castel, médico renomado e 
abade em Saint Pierre, construiu uma cadeira vibratória e deu o nome de tremoussoir, 
que tinha movimentos aparentemente semelhantes do andar do cavalo, ao passo. 
Mas foi Samuel Theodor de Quelmatz (1697-1758) que fez a primeira referência ao 
movimento tridimensional do dorso do cavalo (SEVERO, 2010)
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defendida a primeira tese acadêmica, com base nos efeitos positivos da 
Equoterapia. Atualmente, essa nova ciência terapêutica é praticada em 
mais de 30 países (ALVES, 2009).

Segundo a Associação Nacional de Equoterapia, ANDE-
BRASIL, existem divergências conceituais e semânticas a respeito 
do nome dado a esta atividade, que é nomeada de diversos modos, 
tais como: hipoterapia, equitação terapêutica, reeducação equestre, 
equitação para deficientes, reabilitação equestre (ANDE-BRASIL, 
2004).

Uzun (2005) afirma que a ANDE-BRASIL adotou o termo 
“Equoterapia”, registrando-o no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), do Ministério de Desenvolvimento da Indústria 
e do Comércio, em 06 de julho de 1999. O conceito remete 
etimologicamente ao radical latino equus associado ao grego therapeia, 
em homenagem a Hipócrates de Loo (377- 458 a. C), pai da medicina 
ocidental, que recomendava a prática da equitação para a regeneração 
da saúde.

O termo equoterapia denomina todas as práticas que utilizam 
o cavalo, as técnicas de equitação e as atividades equestres, visando o 
desenvolvimento global e a reabilitação ou a educação do praticante5. 
De acordo com a ANDE-BRASIL (2004), a Equoterapia constitui-se 
de um método terapêutico e pedagógico que utiliza o cavalo, a partir 
de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da saúde, da educação e 
da equitação, com o objetivo de um desenvolvimento biopsicossocial 
de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.

Walter e Vendramini (apud UZUN, 2005), enfatizam que 
essa atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento do tônus e da força muscular, do 
relaxamento, da conscientização do próprio corpo, do equilíbrio, do 
aperfeiçoamento da coordenação motora, da atenção e da autoestima. 
Nesta perspectiva, pesquisam-se os benefícios da Equoterapia para o 
desenvolvimento de alunos com dificuldade de aprendizagem e déficit 

5 Termo utilizado para designar a pessoa com deficiência e/ou com necessidades 
especiais quando em atividades equoterápicas. Nesta atividade, o sujeito do processo 
participa de sua reabilitação, na medida em que interage com o seu cavalo (ROHDE 
e MATTOS, 2003).
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de atenção.

3 Evolução da Equoterapia

A utilização do cavalo com fins terapêuticos tem seu 
nascimento paralelamente na história das civilizações, não sendo uma 
descoberta recente. O uso já se encontrava na época de Hipócrates 
de Ló, que aconselhava a equitação para o tratamento da insônia, e 
também Asclepíades, da Prúscia (124-40 a. C.), que recomendou o 
uso do cavalo a pacientes epilépticos e paralíticos. Galeno (130-199 
d. C.) usou a equitação como forma de fazer com que seus pacientes 
se decidissem com mais rapidez. Somente após a Primeira Guerra 
Mundial, que a Equoterapia teve sua consolidação, como meio 
reabilitador e terapêutico, no tratamento de soldados com sequelas da 
guerra (BEZERRA, 2011). 6

Campos (2007, p. 6), afirma que o cavalo possui três andaduras 
naturais: o passo, o trote e o galope. A primeira, é marchado, lento, 
ritmado a quatro tempos e simétrico, em que todos os movimentos 
produzidos de um lado do animal ocorrem da mesma forma do outro 
lado. A segunda, o trote, constitui-se é uma andadura simétrica, saltada 
e fixada a dois tempos, em que os membros de cada bípede diagonal se 
elevam e pousam simultaneamente, com um tempo de suspensão entre 
o pousar de cada um. E o galope, terceira andadura, é um andamento 
assimétrico, saltado, muito movimentado e a três tempos, em razão 
dos amplos movimentos do pescoço do animal. Importante salientar 
que é uma terapia individualizada, sendo que o tipo de andadura 
utilizada na prática está em acordo com um programa específico para 
cada praticante, de forma gradual.

Para Mürmann et al. (2011), a finalidade do programa a dos 
objetivos a serem alcançados são divididos em duas: a primeira, com 
intenções médicas e com técnicas terapêuticas, visa a reabilitação; 
a segunda, com fins educacionais e/ou sociais e com a aplicação de 

6 A Equoterapia é um método terapêutico, complementar e interdisciplinar, que utiliza 
o cavalo com abordagens nas áreas da educação, da saúde e da equitação, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. A utilização 
do cavalo está embasado no seu movimento cadenciado, ritmado, oferecendo aos 
praticantes estímulos sensoriais e psicomotores (SOARES et al., 2012).
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técnicas psicopedagógicas, visa a integração ou reintegração sócio 
familiar. Os movimentos tridimensionais, causados pelo dorso do 
animal, podem fazer com que as pessoas com necessidades especiais 
alcancem um patamar ainda não proporcionado por outras terapias.

De acordo com Barbosa e Munster (2011, p. 26), os estímulos 
proporcionados pela prática dessa terapia são inúmeros. Destacam-se 
a consciência corporal, a integração sensorial, a integração do aparelho 
vestibular (responsável pelo equilíbrio, por meio das oscilações 
de tronco do praticante devido ao movimento tridimensional do 
cavalo), a modulação do tônus muscular, a estimulação de reações de 
endireitamento e de proteção melhorando a postura, o aumento da 
capacidade ventilatória e a respiração. Além disso, colabora de forma 
profunda na concentração e na atenção, durante todo o tempo, o que 
na maioria das vezes é extremamente dificultoso para crianças com 
necessidades especiais. Em síntese, as sessões de Equoterapia propiciam 
ao praticante, melhora do equilíbrio e da postura, sendo que estas 
contribuições estão interlacionadas ao ajuste tônico do simples sentar 
sobre o cavalo (CAMPOS, 2007). Zorzi e Ciasca (2008) completam 
que se observa uma acentuada melhora na concentração e na atenção 
dirigidas em que o indivíduo seleciona o que quer aprender e memoriza 
para posterior utilização.

Em seus estudos, Campos (2007) evidenciou a importância da 
prática de Equoterapia, após um ano de sessões semanais. O cavalo, 
com seus movimentos e simbologia de força e poder, proporcionou 
às crianças a qualificação social e pedagógica de seu comportamento 
motor e no repertório comportamental, maior independência, 
motivação e autoestima. Houve evolução significativa nos aspectos 
psicológico, comportamental, social e motor (CAMPOS, 2007). Essas 
questões evidenciadas por diversos autores são o mote e o horizonte 
da presente pesquisa, na perspectiva de que elas possam se repetir no 
sentido de comprovação das hipóteses dessa nova ciência terapêutica.

4 Equoterapia Andaduras e raças de cavalo

Todos conhecem a descrição fisiológica do cavalo como um 
animal quadrúpede, mamífero, que se alimenta de pasto (herbívoro), 
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dotado de pernas longas para empreender fuga, focinho alongado, 
cabeça grande, olhos lateralizados onde o alcance de visão lhe permite 
observar um angulo maior. Ele é, também, dotado de um corpo 
cilíndrico, com coluna vertebral flexível e um pescoço alongado, que 
se apresenta ainda mais flexível. Mas nem todos sabem o papel do 
cavalo apara a superação de dificuldades de aprendizagem escolar.

Com a finalidade de formar uma base de informações úteis 
à presente pesquisa, apresentam-se referências que condicionaram o 
planejamento e a execução das tarefas durante a produção de dados 
para análise.

Para que se proceda à montaria, o praticante deve ser 
posicionado na parte posterior da cernelha7, local onde o movimento 
tridimensional é mais atuante sobre a musculatura lateral do tronco 
(SEVERO, 2010). Uzun (2005, p. 21) esclarece que nos “andamentos 
do cavalo devemos considerar os membros em apoio, os membros 
em elevação e os tempos de suspensão. Os membros em apoio são os 
que repousam no solo, em elevação em caso contrário e a suspensão é 
quando nenhum membro estiver em apoio”8

Conforme Uzun, (2005, p. 22) o andamento ao passo podem 
ser definidos como,

Passo médio é um passo desembaraçado e regular, marcha 
calma, [...] passo reunido o cavalo se desloca para frente[...], 
passo reunido mais curto, o passo permanece marchado mais 
precipitado e irregular, [...] passo alongado é quando o cavalo 
cobre o máximo de terreno possível sem precipitação e sem 
alteração a regularidade de suas batidas; produzindo movimentos 
bem desejáveis para a estimulação do equilíbrio [...] passo livre é 

7 Parte do corpo de alguns animais onde se unem as espáduas; Localizado no final das 
crinas; Área onde se mede a altura do cavalo; Fio do lombo (do latim, cernícula) 
(ALVES, 2009).

8 A característica mais importante para Equoterapia é o que o passo produz no cavalo 
e transmite ao cavaleiro uma série de movimentos sequenciados e simultâneos, que 
têm como resultado um movimento tridimensional, que se traduz no plano vertical 
em um movimento para cima e para baixo e, no plano horizontal, em um movimento 
para a direita e para a esquerda, segundo o eixo transversal do cavalo, e segundo o eixo 
longitudinal, um movimento para frente e para trás. Esse movimento é completado 
com uma pequena torção de pelve do cavaleiro que é provocada pelas inflexões laterais 
do dorso do animal (UZUN, 2005, p. 22).
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um andamento de repouso. 

Portanto, o trote é simétrico, saltado, ritmado a dois tempos e 
fixado. É saltado pelo fato de que cada diagonal bípede (composta por 
um membro anterior e o seu posterior contralateral) se eleva e pousa 
simultaneamente, com um tempo de suspensão. É ritmado a dois 
tempos, porque se ouvem duas batidas no solo, que correspondem 
ao pousar de cada diagonal bípede, e fixado porque os movimentos 
cervicais do cavalo são quase imperceptíveis. Já o galope é descrito 
como andadura assimétrica, saltada, muito basculante e ritmada 
há três tempos. Muito basculante por serem movimentos cervicais 
amplos. Na andadura ritmada a três tempos percebemos três batidas.

Para a ANDE-BRASIL (2004), não existe uma raça específica 
para prática da Equoterapia, porém, devem ser observadas algumas 
capacidades características, tais como possuir as três andaduras 
regulares, o macho deve ser castrado, idade acima de dez anos, altura 
mediana (aproximadamente 1,50 m) do chão até a cernelha e possuir 
aprumos simétricos, isto é, não possuir deformidades.

Segundo os estudos de Medeiros e Dias (2008a), o cavalo deve 
ser treinado para ser montado tanto pela direita quanto pela esquerda, 
para relações de uso de brinquedos e objetos sem se assustar com eles. 
O animal não deverá ser gordo mas, precisa ter força suficiente para 
carregar duas pessoas. Assim, a escolha do animal para a Equoterapia 
é de fundamental importância “já que o mesmo representa o 
veículo responsável pelo sucesso e desenvolvimento terapêutico” 
(MEDEIROS; DIAS, 2008a, p. 37).

Martinez (2005) afirma que uma ideia importante em 
Equoterapia é a de entender que uma pessoa monta em um cavalo não 
é simplesmente passageira. Ela é guia para o cavalo e faz ele andar em 
várias direções e velocidades, pois os movimentos rítmicos do cavalo e 
suas influências são considerados os principais fatores da Equoterapia.

As referências pesquisadas e a compreensão os tipos de andadura 
e das características dos cavalos indicados para a prática de exercícios 
com crianças possibilitaram o planejamento das atividades que foram 
realizadas durante à pesquisa.
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5 Programas da Equoterapia

Segundo a ANDE-BRASIL (2004), Deutsches Kuratorium foi 
o primeiro a criar os programas básicos da Equoterapia, recomendar 
a equipe interdisciplinar e desenvolver programas apropriados às 
necessidades dos praticantes. Os programas básicos de Equoterapia 
indicados por Deutsches Kuratorium (1986) são: - Hipoterapia, que é 
direcionado à reabilitação de pessoas portadoras de deficiências física e/
ou mental; - Educação/Reeducação, que pode ser direcionada as áreas 
da saúde, da educação ou da equitação; - Pré-esportivo, que é mais 
voltado à área da educação e social, podendo também ser reabilitativo 
ou educativo.

Atualmente, a Equoterapia no Brasil, dispõe de quatro 
programas básicos classificados pela ANDE-BRASIL (2004), de 
acordo com os propósitos a serem alcançados e com as capacidades 
físicas e mentais do praticante. São eles: hipoterapia, educação/
reeducação, pré-esportivo e prática esportiva paraequestre.

O programa de hipoterapia é indicado para reabilitação 
de pessoas com deficiência física ou mental. De acordo com 
Medeiros e Dias (2008a, p. 42), o cavalo torna-se um instrumento 
cinesioterapêutico, pois “não possuindo o paciente autonomia física 
e/ou mental para se manter sozinho sobre o animal”, há necessidade 
de um auxiliar-guia para conduzir o cavalo e um auxiliar-lateral para 
mantê-lo montado, dando-lhe segurança na execução das atividades 
propostas.

O programa de educação/reeducação desenvolvido para essa 
pesquisa segue as indicações da ANDE-BRASIL (2004) para ser 
aplicado tanto na área de reabilitação quanto na educação. Assim, a 
ação dos profissionais de equitação tem mais intensidade e as atividades 
devem nortear os objetivos que se pretendem alcançar de acordo com 
as necessidades de cada praticante9.

O Programa Pré-esportivo, segundo a ANDE-BRASIL (2004), 

9 A ANDE-BRASIL considera o cavalo como facilitador do processo ensino-
aprendizagem ao atuar como instrumento pedagógico. “Neste caso o praticante tem 
condições de exercer alguma atuação sobre o cavalo e conduzi-lo, dependendo em 
menor grau do auxiliar-guia e do auxiliar-lateral” (ANDE-BRASIL, 2004, p. 20)
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também pode ser aplicado nas áreas de reabilitação e de educação, 
porém nesta modalidade o praticante possui total domínio sobre o 
animal, podendo participar de exercícios específicos de hipismo. Para 
Medeiros e Dias (2008b, p. 43) a ação do profissional de equitação 
é mais efetiva ainda que “a orientação e o acompanhamento de 
profissionais da área da saúde e educação continuam necessários”.

No programa de prática esportiva paraequestre da ANDE-
BRASIL (2004), as atividades de Equoterapia voltam-se para o preparo 
de competições nesta modalidade. O praticante deve estar com boas 
condições de montaria, podendo ter acesso a vários esportes equestres 
e participar de provas adaptadas. A ação do profissional de equitação 
é mais intensa, mas, assim como nos outros tipos de programa, é 
essencial a supervisão de profissionais da área da saúde e educação.

Especificamente, para a produção dos dados da pesquisa foi 
desenvolvido o Programa Pré-esportivo, que era realizado pelas 
equipes da EASA e da UNICRUZ, com adaptações necessárias 
às particularidades, à faixa etária dos praticantes e ao alcance dos 
objetivos da pesquisa.

6 Indicações e contraindicações da Equoterapia

As considerações e recomendações da ANDE-BRASIL (2004) 
apresentadas neste tópico serviram como suporte às adaptações e ao 
desenvolvimento do Programa Pré-esportivo, realizado durante a 
pesquisa. A ANDE-BRASIL (2004) considera que a Equoterapia é 
indicada também para patologias ortopédicas (alterações posturais, 
malformações congênitas, amputações, espondiliteanquilosante, 
artrose), para as síndromes neurológicas e para as patologias 
neuromusculares (síndrome de Down, síndrome de West, síndrome 
de Rett, poliomielite, encefalopatia crônica da infância, sequelas de 
acidente vascular encefálico e traumatismo crânio encefálico, doença 
de Parkinson, disrafismo espinhal). Também há indicação nos casos 
de patologias cardiovasculares e respiratórias e, nos distúrbios de 
aprendizagem, de comportamentos, de desenvolvimento motor e de 
hiperatividade.

Existem algumas contraindicações absolutas ou relativas 
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para a prática da Equoterapia que, conforme avaliam Medeiros e 
Dias (2008b), são os quadros inflamatórios e infecciosos, cifoses e 
escolioses acima de 30º, luxação e subluxação de quadril, instabilidade 
atlantoaxial, osteoporose, osteogênese, espondilólise, hérnia de disco 
intervertebral, epilepsia, obesidade, alergia ao pelo do cavalo, medo 
excessivo, Doença de Schuerman, cardiopatia grave, hemofilia, bem 
como problemas comportamentais do praticante que coloquem 
em risco sua segurança ou a da equipe. Segundo Uzun (2005, p. 
36), cada caso deve ser avaliado por toda a equipe responsável pelo 
desenvolvimento da Equoterapia, pois “o que descarta a hipótese da 
terapia, não são patologias específicas e sim o estado e a fase em que o 
praticante se encontra”.

O planejamento pode ser elaborado com objetivos, conteúdos 
e atividades orientados para os benefícios e para os efeitos terapêuticos 
da Equoterapia indicados por Buchene e Savini.

Considerando todos os benefícios, acima citados, pode-se 
afirmar que a Equoterapia contribui para o desenvolvimento integral 
do praticante, uma vez que exige a participação do corpo inteiro e 
também de sua cognição, da mesma forma que promove a inserção 
social e pedagógica. Nessa direção, o programa elaborado tem a 
expectativa de proporcionar aos praticantes condições de obter e 
de usufruir os efeitos terapêuticos que podem ser alcançados com a 
Equoterapia, mais propriamente em quatro dimensões:

Pelas referências expostas, considera-se a Equoterapia uma 
prática que proporciona à pessoa com necessidade especial o 
desenvolvimento de suas potencialidades, respeitando seus limites, 
visando sua integração na sociedade, proporcionando benefícios 
físicos, psicológicos, educativos e sociais.

7 Equipe interdisciplinar

A formação de uma equipe interdisciplinar deve considerar 
aspectos científicos, sociais e educacionais de acordo com as 
necessidades do público alvo, especialmente quando o programa de 
atendimento visa à superação de dificuldades de aprendizagem de 
crianças e adolescentes. Assim, listam-se referências e procedimentos 



100  
Carine N. da Silva  |  Camila K. Vieira  |  Vaneza C. Peranzoni (Orgs.)

recomendados pela ANDE-BRASIL (2004) e pela Associação 
Nacional de Equoterapia (2008).

Cada praticante tem uma singularidade de caso. Por essa 
razão, há a necessidade de pormenorizar os atendimentos em função 
das necessidades e potencialidades de cada um, para que eles possam 
alcançar seu objetivo, com a equoterapia durante o desenvolvimento 
das sessões equoterápicas. Assim, para cada praticante há um objetivo 
específico e resultados a ser alcançados a médio e a longo prazo, pois 
os fins de cada programa terão reabilitação; a segunda, com intenções 
educativos ou sociais com a finalidade da sempre duas prioridades: 
a primeira, com intenções terapêuticas com a finalidade da inserção 
social. Segundo Mayumi (apud CIRILLO, 2001)10.

A prática da Equoterapia é realizada por equipes de profissionais 
que atuam de forma interdisciplinar. Para dar início ao atendimento 
faz-se necessário um diagnóstico, uma indicação médica e avaliações 
dos profissionais das áreas envolvidas, com o objetivo de planejar os 
atendimentos de maneira individualizada.

Essa equipe de profissionais deve ser a mais ampla possível, 
abrangendo as áreas de saúde, de equitação, de especialistas em 
reabilitação e educação de pessoas com necessidades especiais, sendo 
eles fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, 
professores de educação física, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre 
outros. A composição mínima e obrigatória é de três profissionais, um 
de cada área: saúde, educação e equitação, sendo um fisioterapeuta, 
um psicólogo e um instrutor de equitação, segundo a ANDE-
BRASIL(2004).

Em um projeto interdisciplinar, no qual a intenção e a causa 
coincidem, consegue-se captar a profundidade das relações conscientes 
entre pessoas e na relação entre pessoas e coisas. É importante que os 
profissionais estejam em sintonia, em atenção constante para não invadir 
o espaço um do outro e condições de priorizar sempre as necessidades 
do praticante. Neste sentido, Uzun (2005, p. 45) afirma que:

10 Cada indivíduo, portador de deficiência e/ou de necessidades especiais, é único, é 
diferente e possui o seu próprio perfil. Enfatiza-se com isso a necessidade de formular 
‘programas personalizados’, levando em consideração as exigências para aquele 
indivíduo, naquela determinada fase de seu processo evolutivo.



  101
Desenvolvimento Humano

Antes de iniciar a montaria é de extrema importância a adaptação 
do praticante a essa nova situação. Os profissionais envolvidos no 
atendimento devem ter cautela para saber a hora certa de montar 
o praticante no cavalo, a fim de que este relacione essa atividade a 
um ato de prazer e descontração.

Conforme a ANDE-BRASIL (2004), o praticante de 
Equoterapia é a pessoa que participa ativamente na construção do 
processo terapêutico, ou seja, é um sujeito que interage direto com 
o cavalo. O auxiliar lateral, por sua vez, é a pessoa que acompanha o 
praticante, posicionando-se ao lado do cavalo. Este deverá observar 
se as indicações e os comandos do terapeuta estão sendo seguidas e, 
em alguns casos, terá de manter uma das mãos agarradas à cintura do 
praticante e a outra, na sua perna, no seu joelho ou na sua coxa para 
propiciar maior apoio.

O auxiliar guia é quem conduz o cavalo e é quem tem o papel 
de controlá-lo e mantê-lo andando de forma ritmada. Para tanto, deve 
estar permanentemente ligado ao cavalo e ao praticante, pois é comum 
o cavalo afastar-se sem razão aparente, desequilibrar-se e até mesmo 
derrubar o praticante. O auxiliar-guia pode evitar que isso aconteça, 
antecipando-se ao inesperado, de modo que o cavalo se mantenha 
seguro e, se for o caso, auxiliar o praticante a recobrar o equilíbrio.

O instrutor de equitação é a alma da equipe interdisciplinar na 
condução dos programas de Equoterapia. A ANDE-BRASIL (2004) 
considera “professor” o equitador que possui o título “instrutor” de 
equitação, bem como os cavaleiros que se dedicam à instrução de 
equitação e que, após o curso, irão integrar-se a equipe interdisciplinar 
na prática da Equoterapia. O fisioterapeuta, na Equoterapia, deverá 
prestar assistência ao participar da promoção, do tratamento e da 
recuperação da saúde do praticante, utilizando todos os conhecimentos 
técnicos e científicos a seu alcance.

O fisioterapeuta tem a função de avaliar detalhadamente 
o praticante, interpretar os dados registrados para, então, traçar o 
diagnóstico e suas atividades, esclarecendo-os à equipe para que esta, 
em conjunto, eleja as condutas mais adequadas às necessidades do 
praticante. É atividade do fisioterapeuta da Equoterapia executar 
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, de 
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desenvolver e de conservar a capacidade física do paciente. Cabe ao 
fisioterapeuta, o posicionamento do praticante no cavalo de acordo 
com os objetivos de estimulação e a escolha de acessórios para auxiliar 
na montaria e nos cuidados com transporte do praticante para o cavalo 
e para o solo (UZUM, 2005, p. 42).

O trabalho do psicólogo, em um centro de Equoterapia, 
é extremamente amplo. A atuação é conjunta ao praticante e à 
sua família para as avaliações da dinâmica emocional, das funções 
cognitivas e dos aspectos neurológicos. Como destaca Uzun (2005, p. 
42), o uso do cavalo propõe atividades e brincadeiras com o intuito 
de que o praticante pegue em suas mãos a “rédea” de sua própria vida, 
trabalhando conflitos, traumas e desorganizações comportamentais 
por meio da conscientização de suas potencialidades, do resgate da 
autoestima e da autoconfiança.

Na sua atuação, o psicólogo, deve também promover dinâmicas 
entre a equipe interdisciplinar, facilitar o diálogo entre os seus 
integrantes e levantar dados sobre os praticantes e as suas famílias, a fim 
de planejar os atendimentos de maneira que os objetivos individuais 
de cada área de atuação sejam respeitados, sobretudo levando em 
consideração a unidade e a integralidade do indivíduo.

O pedagogo e/ou psicopedagogo, por sua vez, atua como 
forma de auxílio nas questões de dificuldades de aprendizagem. A 
atuação dos profissionais não é substituir o professor de sala de aula, 
mas ser um facilitador no desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem como um todo. Por meio da Equoterapia é possível 
solucionar dificuldades de assimilação, de memorização e de processos 
cognitivos do praticante, tais como: a autoestima, a segurança, a 
afetividade, a psicomotricidade, a ludicidade, a disciplina, o raciocínio 
lógico e as perspectivas motoras e sensoriais.

Na Equoterapia, as atividades lúdicas são prazerosas para o 
praticante e potencializam as possibilidades de aproveitar os benefícios 
no contato, nos exercícios, no comando e na montaria sobre o cavalo. 
Souza e Ferrareto (1998, p. 11) afirmam que “brincar é um meio 
natural em que a criança adquire as capacidades para ajustar-se às 
dimensões espaciais, temporais e sociais do ambiente”. A pedagogia 
ou psicopedagogia ocupa-se da aprendizagem, da observação, dos 
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relatórios diários, das fotos dos atendimentos de cada praticante para 
obter dados que serviram de parâmetros no momento das avaliações 
e das análises.

Esses dados reais revelam as exatas noções de várias questões do 
praticante, tais como a forma de brincar, de seguir regras, de respeitar 
os limites de espaço, de se comunicar e usar a linguagem verbal e 
gestual, a compreensão e expressa, os sentimentos e o comportamento 
na presença da equipe e do cavalo.

O médico tem um papel fundamental no centro de Equoterapia, 
porém não se faz necessária a sua atuação permanente. Ele deve atuar 
inicialmente com o objetivo de indicar ou contraindicar a prática 
de Equoterapia e de dar apoio à equipe interdisciplinar em todos os 
aspectos clínicos, principalmente na alta do praticante.

No momento em que o praticante de Equoterapia está em 
atividade física a cavalo, ele está participando de uma sessão planejada 
de acordo com sua necessidade equoterápica. Portanto, deve-se 
considerar que ele já está sendo submetido a uma quantidade de 
estímulos e, por isso, quanto mais discreta a equipe interdisciplinar 
atuar com este praticante, melhor será o aproveitamento da sessão. O 
trabalho da equipe interdisciplinar pressupõe uma relação de interligar 
os conhecimentos específicos de cada área, levando em consideração a 
particularidade de seus praticantes (MÜRMANN et al., 2011).

A equipe multidisciplinar que dinamiza o Programa com os 
praticantes, deverá ser formada com os profissionais indicados nas 
referências apresentadas pela ANDE-BRASIL e pela Associação 
Nacional de Equoterapia - Guia para montaria (2008), considerando 
as características, as necessidades e as potencialidades dos praticantes 
e as normas recomendadas pelas instituições mantenedoras das 
atividades.

8 Dificuldades de aprendizagem

A educação não é um ato isolado de um sujeito em que uma 
dificuldade de aprender possa ser vista apenas e unicamente como 
resultado de processos cognitivos individuais. Aprender envolve a 
relação professor/aluno, a escolha dos conteúdos, a metodologia e a 



104  
Carine N. da Silva  |  Camila K. Vieira  |  Vaneza C. Peranzoni (Orgs.)

forma de avaliação. Dessa forma, é possível que nem toda dificuldade 
de aprendizagem possa realmente ser uma “dificuldade de aprender”.

Alves Mazzotti, no texto “Representações Sociais: aspectos 
teóricos e aplicações à Educação” descreve claramente este 
processo: 

Nas sociedades modernas, somos diariamente confrontados com 
uma grande massa de informações. As novas questões e eventos 
que surgem no horizonte social frequentemente exigem, por nos 
afetarem de alguma maneira, que busquemos compreendê-los, 
aproximando-os daquilo que já conhecemos, usando palavras que 
fazem parte de nosso repertório. Nas conversações diárias, em 
casa, no trabalho, com os amigos, somos instados a nos manifestar 
sobre eles procurando explicações, fazendo julgamentos e 
tomando posições. Estas interações sociais vão criando “universos 
consensuais” no âmbito dos quais as novas representações vão 
sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse 
universo não mais como simples opiniões, mas como verdadeiras 
“teorias” do senso comum, construções esquemáticas que visam 
dar conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e 
orientar condutas. Essas “teorias” ajudam a forjar a identidade 
grupa e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo 
(ALVES MAZZOTTI, 1994, p. 61).

Alves Mazzotti (1994) apresenta algumas interpretações 
importantes relacionadas à representação social dos professores no ato 
educativo, entre eles: o baixo nível socioeconômico do aluno tende a 
fazer com que o professor desenvolva baixas expectativas sobre ele; e, 
os professores tendem a interagir diferentemente com alunos sobre 
os quais formaram altas e baixas expectativas. Esse comportamento 
diferenciado, frequentemente, resulta em menos oportunidades 
para aprender e na diminuição da autoestima dos alunos, tendem a 
depreciar o desempenho do aluno, produzindo, sobretudo o “fracasso 
escolar” das crianças pobres.

Os alunos, da rede escolar, muitas vezes, são julgados por 
seus professores que os conduzem, consequentemente, a situações 
de dificuldade de aprendizagem, pois são vistos como “diferentes” 
e destoados do grupo do qual fazem parte. Essa diferenciação da 
condição de ser e estar deve-se ao não enquadramento desses alunos na 
“norma” e no “padrão” humano estabelecido no contexto educacional.
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Segundo José e Coelho (2002, p. 21), para que a criança se 
desenvolva bem, ela precisa de um ambiente afetivamente equilibrado, 
onde ela receba um amor autêntico e onde lhe permitam satisfazer as 
necessidades próprias de seu estado infantil.

Uma das dificuldades mais conhecidas, que está tendo grande 
repercussão na atualidade, é a dislexia. Porém, é necessário estar 
atentos a outros sérios problemas como a disgrafia, a discalculia, a 
dislalia, a disortografia e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade). Segundo Garcia (1998, p. 213), “a discalculia refere-
se sobretudo a crianças, é evolutiva, pode dar-se em adultos, mas não 
é lesional, e estaria associada, principalmente, com as dificuldades de 
aprendizagem. Para esse autor, a dislexia 

Manifesta-se uma leitura oral lenta, com omissões e distorções 
e substituições de palavras, interrupções, correções, bloqueios. 
Produz-se uma afetação, também da compreensão leitora. 
Dessa forma associada, costumam aparecer dificuldades nas 
discriminações da fala e na linguagem expressiva (GARCIA, 
1998, p. 213).

Essa dificuldade de aprendizagem (DA) aparece na leitura, 
impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas ou omissões de letras, 
inverte sílabas, apresenta leitura lenta e dá pulos de linhas ao ler um 
texto, etc. Isso tem implicações sérias na educação, uma vez que a 
leitura é um dos pilares da aprendizagem.

Para José e Coelho (2002, p. 49), a dislalia é a dificuldade na 
emissão da fala, apresenta pronúncia inadequada das palavras, com 
trocas de fonemas e sons errados, tornando-as confusas. Manifesta-se 
mais em pessoas com problemas no palato, flacidez na língua ou lábio 
leporino. Esses autores explicitam que

Dislalia é um problema articulatório que se manisfesta na formação 
de dificuldades para realizar [...], movimentos necessários à 
emissão verbal. [...] a passagem de um movimento para o outro 
também é difícil, a fala desártrica pode ficar mais lenta e arrastada 
[...] a disartria é comum em casos de paralisia geral, onde ela se 
manifesta associada a outros distúrbios de linguagem.

Considerada um distúrbio da escrita, segundo José e Coelho 
(2002, p. 95), a disgrafia é caracterizada pelo
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Lento traçado das letras que por sinal são inelegíveis letra. [...] 
A criança disgráfica não é portadora de um defeito visual e nem 
motor [...] intelectual ou neurológico. Existem vários níveis de 
disgrafia, desde a incapacidade de segurar o lápis ou de traçar 
uma linha, até a apresentada por crianças que são capazes de 
fazer desenhos simples mas não de copiar figuras ou palavras mais 
complexas.

Segundo José e Coelho (2002), a disortografia é uma dificuldade 
na linguagem caracterizada pela incapacidade de transcrever 
corretamente a oralidade, havendo trocas ortográficas e a confusão de 
letras. Essa dificuldade não implica na diminuição da qualidade do 
traçado das letras. Assim, as principais características das dificuldades 
relativas à linguagem são a troca de grafemas, a desmotivação para 
escrever, a aglutinação ou a separação indevida das palavras, a falta de 
percepção e a incompreensão dos sinais de pontuação e acentuação.

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, segundo 
José e Coelho (2002), é um problema de ordem neurológica que traz 
consigo sinais evidentes de inquietude, de desatenção, de falta de 
concentração e de impulsividade. Esse distúrbio, nos termos do senso 
comum cotidiano, é uma caraterística das novas gerações, porque 
apresentam alguma agitação, nervosismo e inquietação, fatores que 
podem advir de causas emocionais. É importante que esse diagnóstico 
seja feito por um médico e outros profissionais capacitados.

É imprescindível que os profissionais da equipe interdisciplinar 
saibam a tipologia de TADH. Segundo Rohde e Polanczyk (2000, p. 
11),

TDAH em três tipos, quais sejam: a) TDAH com predomínio 
de sintomas de desatenção; b) TDAH com predomínio de sintomas 
de hiperatividade/impulsividade; c) TDAH combinado5. O tipo 
com predomínio de sintomas de desatenção é mais frequente no sexo 
feminino e parece apresentar, conjuntamente com o tipo combinado, 
uma taxa mais elevada de prejuízo acadêmico. As crianças com TDAH 
com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade são, 
por outro lado, mais agressivas e impulsivas do que aquelas com que os 
outros dois tipos e tendem a apresentar altas taxas de impopularidade 
e de rejeição pelos colegas. O tipo combinado apresenta um maior 
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prejuízo no funcionamento global quando comparado aos dois outros 
grupos.

Os professores tem um papel importantes no processo de 
identificação e descoberta desses problemas, sobretudo pelo tempo 
que passam junto a essas crianças e pelos retornos cognitivos e 
comportamentais que os mesmo precisam dar na demonstração das 
capacidades de aprendizagem exigidas. Porém, esses profissionais não 
possuem formação específica para fazer tais diagnósticos, que devem 
ser feitos por médicos, psicólogos e psicopedagogos.

O papel do professor se restringe a observar o aluno e a auxiliar 
no seu processo de aprendizagem. Também, diante da percepção de 
algumas dificuldades pode tornar as aulas mais motivadas e mais 
dinâmicas, dando-lhe a oportunidade de descobrir suas potencialidades 
sem uma rotulação prévia.

9 Considerações finais 

A Equoterapia contribui para o processo ensino-aprendizagem 
dos praticantes com diagnóstico de déficit de atenção? A resposta a essa 
questão foi construída através da pesquisa bibliográfica, qualitativa e 
exploratória. A partir disso, apresentam-se as conclusões deste estudo, 
evidenciando-se os benefícios da Equoterapia/Equitação Terapêutica, 
constatados durante a pesquisa bibliográfica, que possibilitou, ressaltar 
a importância da equoterapia , neste cenário que envolve , equipe 
multidisciplinar os pais, os professores, dentro de um novo contexto 
educacional , onde o cavalo tem o papel fundamental, como condutor 
e estimulador da aprendizagem.

Desde o início, seguiu-se a hipótese de que a Equoterapia poderia 
ser uma atividade que proporciona melhoria do nível de atenção, da 
concentração dos alunos, do desenvolvimento cognitivo, psicomotor 
e afetivo dos mesmos. Com a finalidade de ampliar os conhecimentos 
sobre a Equoterapia como recurso pedagógico para a superação, ou 
minimização das dificuldades de aprendizagem, com o intuito de 
tornar as atividades de forma lúdica, prazeirosa, proporcionando assim 
uma melhora na relação do praticante com o ensino - aprendizagem, 
onde esse sofrimento psíquico, ora, elucidado, possa ser amenizado 
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com o prazer do aprendizado, por ele conquistado.
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Capítulo 7

A DRAMATIZAÇÃO COMO 
POTENCIALIZADORA DO 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE 
ALUNOS SURDOS

Cátia da Silva Herter 
Maria Aparecida Santana Camargo 

1 Considerações iniciais 

O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica, 
de abordagem qualitativa, que busca problematizar a 

questão da dramatização e sua influência no desenvolvimento integral 
dos alunos surdos, considerando que estes são mais “visuais” e que 
aprendem melhor por meio de experiências visuais significativas. Para 
embasar cientificamente a investigação, buscou-se referências em 
Lousada, Silva, Camargo, Peranzoni, Vieira e Lima, Pinotti e Boscolo, 
dentre outros estudiosos do assunto. Além disso amparou-se o estudo 
na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O aluno surdo, em função da ausência ou baixa audição, 
nem sempre consegue se comunicar através da oralidade e por isso 
apresenta um atraso na linguagem, gerando dificuldades cognitivas 
que poderão ser amenizadas por meio da dramatização. Esse processo 
criativo contribui para o desenvolvimento da criança nos aspectos 
cognitivos, sociais e emocionais, dentre outros, promovendo a inclusão 
do aluno surdo na sala de aula, reduzindo seu atraso na linguagem 
e, consequentemente, potencializando sua aprendizagem, de forma 
integral, como referem Lousada e Silva (2004). 

Muitos outros aspectos também são potencializados via 
dramatização, como criatividade, organização, reflexão, concentração, 
flexibilidade, capacidade para trabalhar em grupo etc. Tais fatores 
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nem sempre são tão valorizados quanto os cognitivos, e isto deve 
ser repensado pelos professores, afinal o mercado de trabalho está à 
procura de profissionais que tenham, igualmente, essas capacidades e 
habilidades, de acordo com Vieira e Lima (2016). 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases - 1996) traz a questão da 
inclusão do aluno surdo na classe regular, que deve ser promovida 
por um professor capacitado em Atendimento Especializado. E 
o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, traz a questão da 
educação bilíngue, onde o surdo deve ser respeitado pela sua forma 
de se comunicar, e, portanto, a partir da Libras como primeira língua, 
desenvolver a lingua Portuguesa. 

2 A Educação, o surdo e a Libras

Em todas as culturas e épocas houve um sentimento de aversão 
a tudo aquilo que é diferente, pois a diversidade não é compreendida 
pela sociedade, mas excluída e vista com desdém. As pessoas surdas 
nem ao menos eram vistas como seres humanos e nem sequer tinham 
direito à educação. No entendimento de Lousada e Silva (2004, p. 
26), “assim, por várias épocas o surdo provou em cada sociedade os 
diversos sentimentos por que foram tratados: ora com desprezo, ora 
com piedade, ora com medo”. 

Somente a partir do Renascimento, aproximadamente século 
XIV, os surdos passaram a ser educados. Entretanto, era uma educação 
baseada no desenvolvimento da oralidade, e também da escrita, 
prejudicando a aprendizagem do aluno surdo e, simultaneamente, 
desrespeitando a sua forma de se comunicar. O intuito era ensinar 
o surdo a falar e a escrever, para que ele pudesse viver em sociedade, 
como uma pessoa considerada “normal”. De acordo com Lousada e 
Silva (2004, p. 26), “somente no século XVI é iniciada a educação 
de crianças surdas com os precursores Leon e Cardamo, na Europa, 
sendo que o método de ensino utilizava gestos (mímica), e o alfabeto 
dactilológico embasado na aprendizagem da palavra”. 

É nesse sentido que, a Libras – Língua Brasileira de Sinais 
deve ser aprendida e ensinada pelos professores de todos os níveis 
de ensino, porém, por se tratar de uma nova língua, representada 
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por gestos e expressão facial, com uma estrutura gramatical própria, 
requer prática contínua. Portanto, constata-se que, as poucas aulas de 
Libras oferecidas no Ensino Superior, se tornam insuficientes para esse 
propósito. 

 Nos capítulos II e III do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, se fomenta a inclusão da Disciplina de Libras na formação de 
professores de todos os níveis de ensino para que haja uma educação 
bilíngue, onde a Libras seja a língua materna do surdo e o ajude a 
compreender e a aprender a Língua Portuguesa, como sua segunda 
língua. Lousada e Silva (2004, p. 28) alertam para o fato de que: 

[...] a realidade está longe de colocar os professores em situação de 
domínio da LIBRAS, o que representa manter essa educação nos 
padrões oralistas, cultivando assim o predomínio dessa abordagem 
e a exclusão de muitas crianças surdas inábeis para o aprendizado 
da língua oral do sistema de educação.

Deste modo, muitos professores não se encontram preparados 
para se comunicar de forma efetiva em Libras com seus alunos, por 
isso é importante o investimento por parte das instituições de ensino, 
em formações contínuas para os educadores. Há também a falta de 
intérpretes de Libras nas salas de aulas de todos os níveis de ensino e são 
poucas as escolas e universidades brasileiras que têm como realidade 
uma educação bilíngue. Sendo assim, muitas pessoas surdas vivem 
isoladas, pois sentem dificuldade em se comunicar com os demais. 
De acordo com Lousada e Silva (2004, p. 30), “inserir o surdo no 
contexto, a princípio, escolar, de modo efetivo, ou seja, colocá-lo no 
processo ensino – aprendizagem, e sequencialmente, visando o social: 
exercendo plenamente sua cidadania”, é tarefa essencial. 

 Como cidadão de direitos, o surdo tem direito à educação 
de qualidade, que respeite sua forma de comunicação, que promova 
sua inclusão e que potencialize sua aprendizagem de forma integral. 
Somente assim, ao terminar a Educação Básica terá oportunidades 
de inserção no mercado trabalho como qualquer indivíduo, 
independentemente das cotas que as empresas apresentam. 

 Vygotsky (1998) defende uma teoria sócio-interacionista 
onde a criança aprende a partir da interação com o meio cultural 
em que vive. E a linguagem adquire um papel importantíssimo na 
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internalização da cultura, no planejamento das ações da criança, e na 
organização e desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 
como a criatividade, a atenção, a memória, o raciocínio e o pensamento. 
Conforme Vygotsky (1998, p. 43), “a fala como tal, torna-se parte 
essencial do desenvolvimento cognitivo da criança”. 

 A criança surda em função da baixa audição ou ausência da 
mesma, apresenta um atraso na linguagem, onde existe dificuldade na 
leitura e na escrita, pois, muitos conceitos são abordados de maneira 
oral no contexto cultural e dessa forma não são internalizados pelo 
surdo. Portanto, a linguagem não apresenta a função planejadora e 
organizadora das funções psicológicas superiores, ocorrendo um atraso 
cognitivo, o surdo poderá apresentar dificuldade de aprendizagem e de 
socialização. Lousada e Silva (2004, p. 27) constatam que “o indivíduo 
surdo fica distante dos processos culturais e sociais pela diferença 
linguística, demonstrando custo de aprendizagem, de sociabilidade 
e afetividade, fruto da auto-estima rebaixada e da dificuldade em 
expressar seus sentimentos”.

 A expressão surdo-mudo é incorreta, pois, o surdo fala, 
mas através de gestos e expressões visuais, que muitas vezes são 
incompreendidas pelos ouvintes, fator que gera o distanciamento e 
baixa autoestima do mesmo. Na perspectiva de Vygotsky (1998), isto 
vai contra o processo de construção de conhecimento no meio cultural, 
onde a interação entre alunos ouvintes e surdos deve acontecer, por 
isso a relevância de uma educação bilíngue e que valorize a diversidade 
de expressão de suas crianças.

 Segundo Pinotti e Boscolo (2008, p. 131), “pelo fato de não 
ouvirem, os surdos constituem seu conhecimento de mundo através 
do canal visual-gestual”. Sendo assim, os conceitos abstratos não 
são internalizados pelos surdos, eles precisam ser concretos, ou seja, 
visuais, para que o surdo aprenda. O aluno surdo vai aprender aquilo 
que faz sentido para ele, que ele consegue compreender e aplicar 
na sua realidade, por isso são fundamentais as atividades práticas e 
visuais, que envolvam movimento e que eles possam estar realmente 
participando do seu processo de ensino-aprendizagem.
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3 A linguagem cênica como uma forma de comunicação

Lousada e Silva (2004, p. 29) acrescentam que “o teatro tem uma 
forma de comunicação que se aproxima da língua do surdo: expressão 
corporal, delimitação espacial, elementos visuais (facilitadores) – 
similitude”. Além de favorecer a construção do conhecimento pelo 
aluno surdo, a linguagem teatral permite que o aluno surdo e o 
ouvinte tenham a oportunidade de se comunicar em igualdade, sem 
que nenhum deles tenha que aprender a língua do outro, resultando 
em uma educação inclusiva.

Como consta na LDB (1996), artigo 58, para a educação 
especial ser inclusiva, ela deve acontecer no ensino regular e abranger 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação. Além disso, no artigo 59, inciso III, 
é destacado que os professores devem ter formação em atendimento 
especializado e serem capacitados para integrar esses alunos nas classes 
regulares. Infelizmente, sabemos que esta não é a realidade das escolas 
brasileiras, onde existe carência de profissionais com a formação 
necessária.

A partir da dramatização, o aluno surdo consegue expressar seus 
sentimentos, consequentemente melhora sua autoestima e constrói 
o conhecimento junto com seus colegas, enriquecendo o processo 
de aprendizagem. Segundo Vieira e Lima (2016, p. 98), “[...] a arte 
dramática possibilita a troca de experiências, informações e vivências 
cotidianas, dentro e fora da sala de aula, enriquecendo a aprendizagem 
e o convívio entre esses dois grupos linguísticos”.

A dramatização é uma junção de linguagens que envolve 
música, dança, literatura etc, momento em que os alunos aprendem 
de forma interdisciplinar, adquirem conhecimentos que poderão ser 
usados no âmbito pessoal, profissional e acadêmico. Nesse sentido, 
Camargo (2003, p. 41) afirma que “a consciência corporal é também 
um dos pilares da aprendizagem e, sendo a dramatização “um pot-
pourri de linguagens...trabalhamos música, artes plásticas, voz, corpo 
e teatro propriamente dito”.

Os aspectos cognitivos relacionados aos conteúdos são muito 
valorizados pelos professores, em detrimento dos aspectos sociais, 
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afetivos e motores. Então, as aulas de música, as dramatizações, a 
dança etc, são considerados momentos de repouso, em que o aluno 
está desconectado do que realmente interessa, que seria vencer os 
conteúdos. Sob a ótica de Camargo (2003, p. 39): 

O teatro, no Ensino Fundamental, proporciona experiências 
que contribuem para o crescimento integrado da criança e do 
adolescente sob vários aspectos. No plano individual, proporciona 
o desenvolvimento de suas capacidades expressivas e artísticas; no 
plano coletivo, por ser uma atividade grupal, oferece o exercício 
das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, reflexão 
sobre como agir com os colegas, flexibilidade de aceitação das 
diferenças e aquisição de sua autonomia, como resultado de poder 
agir e pensar com maior “liberdade”. 

Destaca-se que os professores da Educação Básica devem 
rever essa visão tradicional de Educação, que acaba prejudicando 
o aprendizado dos indivíduos, afinal, as artes cênicas, por conter 
outras linguagens possibilitam que corpo e mente sejam trabalhados 
simultaneamente, promovendo o desenvolvimento integral de todas 
as crianças, sejam elas surdas ou não. Camargo e Peranzoni (2013, p. 
23) inferem que “[...] as atividades teatrais desenvolvem a capacidade 
de planejar, analisar, refletir, criticar, produzir, atuar e agir em equipe. 
Atividades dessa natureza exercitam a complexidade e a interrelação 
de saberes e, com isso, possibilitam que o aluno descubra e desenvolva 
suas capacidades”. 

4 O teatro como uma estratégia de ensino-aprendizagem

O desenvolvimento integral engloba capacidades cognitivas, 
sociais e emocionais que são essenciais para a formação do sujeito, 
como a imaginação, a criatividade, a organização, a disciplina, a 
criticidade, a flexibilidade, a capacidade de trabalhar em grupo etc, que 
são estimuladas desde o início da Educação Básica. No entendimento 
de Camargo (2003, p. 40), “a dramatização escolar é uma arte coletiva 
e, como tal, fundamental, porque saber planejar e trabalhar em grupo 
é requisito da contemporaneidade”.

Pinotti e Boscolo (2008) realizaram uma pesquisa com 
quatro deficientes auditivos com idades de 9 a 15 anos, sendo que o 
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objetivo era verificar se a dramatização facilitava o desenvolvimento 
e a compressão de textos. Foi utilizado um texto simples e adequado 
para a faixa etária, onde os sujeitos teriam que responder algumas 
questões sobre a compreensão deste. Após, cada um escolheu um 
personagem, se caracterizou, o texto foi dramatizado, e as perguntas 
foram respondidas novamente. 

Os resultados da pesquisa foram significativos, pois, ao 
responder as questões primeiramente, as crianças erraram muitas e 
outras vezes copiaram trechos do texto, porém, estes não respondiam 
à pergunta em questão. Os autores fazem a discussão de uma 
alfabetização e letramento baseado na repetição, sem a compreensão 
dos conceitos. Para estas crianças a linguagem se tornou um código 
artificial, afinal, elas copiavam o que estava escrito no texto, mas não 
o compreendiam e faziam isso para não deixar a questão sem resposta. 
Segundo Pinotti e Boscolo (2008, p. 130), “em função das atividades 
mecânicas, a linguagem destes indivíduos se torna um código artificial. 
Os professores geralmente têm dificuldades em ensinar e avaliar a 
efetividade da aprendizagem nos indivíduos com deficiência auditiva”. 

Após a dramatização, os alunos responderam novamente às 
mesmas questões e se concluiu que estes não copiaram trechos do texto, 
a maioria das questões estavam corretas e surgiu uma nova categoria. 
Havia questões em que os alunos escreveram o que entenderam do 
texto, mas em função do pouco conhecimento da língua, carência de 
entendimento de gramática e ortografia, as frases ficavam sem sentido, 
mas havia verbos e substantivos que indicavam a compreensão do 
texto. Vieira e Lima (2016, p. 100) argumentam que: 

O ecletismo artístico do teatro contribui de forma efetiva para 
o aprendizado global do aluno. A dramatização torna um 
enredo, uma história ou mesmo um poema mais compreensível, 
possibilitando uma construção coletiva de significados. Os 
alunos se vêm diante da situação de atores e coautores do 
próprio aprendizado, mediados pelo professor. Os resultados se 
apresentam na forma de obtenção de experiências, conhecimento 
mais aprofundado dos conteúdos curriculares, ou seja, uma 
aprendizagem mais eficaz tanto para o surdo quanto para o 
ouvinte.

Desse modo, a linguagem é desenvolvida a partir de experiências 
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significativas e relacionadas ao contexto em que as crianças vivem, 
para que compreendam e saibam para quê e como usar a linguagem. 
O aprendizado acontece quando a criança é estimulada e faz parte do 
processo, por isso a dramatização deve ser utilizada pelos professores 
como uma estratégia de ensino-aprendizagem, não somente para 
melhorar a questão da linguagem, aumentar a capacidade cognitiva, 
favorecer a socialização e integração, mas para potencializar o 
desenvolvimento global de surdas e também de ouvintes. 

5 Considerações finais

Constata-se que nas leis vigentes está assegurada uma educação 
de qualidade e inclusiva para os alunos surdos, entretanto, tais fatores 
não conferem com o contexto real. Lamentavelmente, as instituições 
de ensino pouco investem na Disciplina de Libras como um item 
fundamental para a formação dos professores. Assim, estes educadores 
fazem poucas aulas de Libras no Ensino Superior e, como esta é uma 
língua como qualquer outra, que necessita ser praticada e exercitada, 
o professor acaba esquecendo, sendo que muitos deles não possuem 
condições ou horários para fazer os cursos necessários e realmente se 
apropriar do conhecimento em Libras.

Destaca-se, desse modo, a urgência das instituições investirem 
em formações continuadas para que os professores tenham a 
oportunidade de dominar a Libras e, assim, cumprir seu papel como 
mediadores do conhecimento. Tal fato possibilitará que o aluno surdo 
exerça sua cidadania, a partir de uma educação significativa, que o 
respeite em suas individualidades e em sua maneira de comunicação.

Uma Educação Bilíngue é imprescindível no contexto 
contemporâneo, para que alunos surdos e ouvintes possam trocar 
experiências e conhecimentos, tornando o espaço escolar rico em 
aprendizado. E a dramatização, por sua vez, é um dos recursos que 
possibilita a inclusão do aluno surdo em sala de aula, contribuindo 
para a sua autoestima, reduzindo seu atraso na Língua Portuguesa, 
além de proporcionar um avanço em todas as dimensões.
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Capítulo 8

LINGUAGEM & LITERATURA: UM 
OLHAR SOBRE ALGUNS CONTOS DE EVA 

LUNA1

Mariele Aline Durigon
Carla Rosane da Silva Tavares Alves 

1 Considerações iniciais

Inicialmente, é necessário destacar que o projeto PROBIC-
FAPERGS, de pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e 

hermenêutico, teve como corpus literário os contos  “Maria, a boba”, 
“A mulher do juiz”, “O hóspede da professora” e “Somos feitos de 
barro”, integrantes da obra Contos de  Eva Luna, de autoria da escritora 
chilena Isabel Allende, publicada em 1989.

A pesquisa teve como objetivo geral: Oportunizar uma visão da 
inter-relação dos estudos de linguagem e literatura para a explicitação 
das questões do feminino, dentro de uma perspectiva sociocultural, 
para o que se recorreu aos suportes de gênero, da crítica literária 
feminina e  à teoria social do discurso da ADC - Análise do Discurso 
Crítica2.

Os objetivos específicos trabalhados foram: a) Verificar, no 
âmbito de cada um dos contos integrantes do corpus analítico da 
pesquisa e, comparativamente entre os contos, as marcas de gênero, 
nos planos do enunciado e da enunciação; b) Analisar o papel da 
mulher na obra de Isabel Allende, numa visão social e cultural, a partir 

1 Este trabalho está vinculado ao GEPELC – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão 
em Linguagens e Comunicação (UNICRUZ).

2 Optou-se pela expressão Análise do Discurso Crítica – ADC em vez de Análise 
Crítica do Discurso – ACD, seguindo a tendência das pesquisadoras Viviane de Melo 
Resende e Viviane C. Vieira Sebba Ramalho, estudiosas de referência no tema, no 
Brasil.
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dos fundamentos da ACD, como forma de aprofundar a discussão 
crítico-literária.

Assim, a seguir, apresenta-se um pouco dos resultados 
alcançados, no decorrer da pesquisa.

2 Referencial teórico e resultados alcançados

Na explicitação dos resultados da pesquisa desenvolvida, no 
presente projeto, resgata-se o referencial teórico trabalhado, bem 
como as descobertas encontradas nos textos literários, constituintes 
do corpus investigado. 

2.1 Literatura, linguagem e gênero: pressupostos que se entrecruzam 
para o alcance dos resultados da pesquisa 

Para fundamentar a discussão, inicialmente, é relevante resgatar 
a afirmação de Oliveira (2008, p. 2):

[...] a literatura contemporânea necessita buscar novos artifícios 
para ‘contar suas histórias’. Sujeitos em busca de identidade, 
subjetividade fragmentada, indivíduos ‘descentrados’ e uma 
linha tênue entre o real e o ficcional caracterizam um tempo 
de mudanças. Assim, acreditamos que é necessário investir em 
perspectivas teóricas para pensar o texto literário contemporâneo. 
Os escritores hoje têm se lançado na escrita com vontade de 
enfrentar seu presente através da literatura. O interessante seria 
notar como se escreve em um tempo no qual as fronteiras entre 
o ‘real’ e o ficcional não são mais tão nítidas. Com a aceleração 
do tempo, provocada pela circulação quase que instantânea de 
informações através da mídia, percebemos a transformação do 
presente em algo ligeiro e efêmero, comprimido pela instabilidade 
do espaço e do tempo, fazendo com que os indivíduos sintam-se 
“sem lugar”, deslocados no mundo.

Como se vê, na atualidade, os literatos buscam novas 
estratégias literárias que contribuam com a explicitação do momento 
complexo pelo qual vive a sociedade, de um modo geral, considerando 
as peculiaridades do próprio texto literário. Hoje, já não se verifica 
a delimitação fronteiriça entre os planos real e ficcional, e isso se 
percebe na poética de escritores latino-americanos, a exemplo de 
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Isabel Allende, que empreendem novos caminhos na construção de 
suas obras, mesclando, dentre outras estratégias, os planos históricos e 
os mecanismos do fantástico.

No estudo e análise de uma obra literária, é importante o 
conhecimento do autor e de sua produção, como suporte ao leitor e 
estudioso das questões artístico-literárias. Isabel Allende, autora dos 
contos que compõem o corpus da pesquisa, nasceu em 1942, no Peru, 
mas se considera chilena, porque seus pais eram chilenos e regressaram 
ao Chile logo após o seu nascimento, sendo lá que ela estudou e 
cresceu, começando a trabalhar naquele país quando tinha 17 anos, 
primeiramente como jornalista e depois como escritora. 

Quando ocorreu o Golpe de Estado no Chile, o presidente, 
que era da sua família, foi morto, e ela começou a ser perseguida. 
Então, Allende foi viver na Venezuela e depois nos Estados Unidos, 
onde trabalhou como professora de Literatura em várias universidades 
e continuou a escrever romances.

Com a publicação de Casa dos Espíritos (1982)3,  Isabel Allende 
tornou-se um dos poucos nomes-chave da narrativa contemporânea 
em língua espanhola. Seu romance, publicado em mais de vinte 
idiomas, tem alcançado grande sucesso, sendo bem recebido pela 
crítica, e colocou o nome de Isabel na tradição literária do realismo 
mágico de Gabriel Garcia Marques, como destaca a crítica, de um 
modo geral. 

Com a obra Contos de Eva Luna (1989)4, a autora reflete um 
traço essencial de seu caráter: o entusiasmo pela vida. Isabel Allende 
escreve numa linguagem simples, aproximando-se das personagens 
simples de sua obra, aspecto também tem sido destacado pela 
crítica literária. Em Contos de Eva Luna, ela mostra bastante teor 
autobiográfico.

3 Linguagem, literatura e gênero: entrelaçamentos

Os resultados desta pesquisa apontaram a articulação entre 
os conhecimentos da literatura que se entrelaçam pela perspectiva 

3 Neste trabalhado, usa-se a edição de 2004.
4 Neste trabalhado, usa-se a edição de 2001.
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da linguagem, com os fundamentos dos estudos de gênero e de 
representação feminina, bem como da Análise de Discurso Crítica - 
ADC. Tais fundamentos foram verificados na análise dos contos que 
se apresentam no corpus literário, por meio da obra de Isabel Allende, 
Contos de Eva Luna.

Weellek (1976), já dizia que a linguagem é o material da 
literatura, a exemplo da pedra ou do bronze, que são materiais das 
esculturas. Dessa maneira, a linguagem é quem constitui e dá formas 
à literatura, visto que ela é quem realiza as tessituras necessárias do que 
o autor deseja escrever.

Dentro das concepções de Bakhtin (2006) e Fairclough (2001), 
verificou-se que a linguagem constitui-se em um fenômeno social 
de interação verbal, não sendo, pois, imóvel, pronta, sistematizada 
e imutável, ou seja, é uma estrutura viva em cada contexto social, 
visto que se adapta, transforma-se, movimenta-se num fluxo de 
comunicação verbal. 

Para Bakhtin, “Os indivíduos não recebem a língua pronta 
para ser usada, eles penetram na corrente da comunicação verbal [...]” 
(BAKHTIN, 2006, p. 111). 

Conforme Fairclough (2001, p. 91), o sujeito constitui sua 
identidade por meio do discurso: 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões 
da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 
restringem; suas próprias normas e convenções, como também 
relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. O 
discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, 
mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 
mundo em significado.

Como afirma Fairclough (2001), o discurso é dotado de uma 
perspectiva tridimensional, constituída de texto, prática discursiva e 
prática social. Ao compreender o discurso como uma prática social, o 
teórico britânico procura mostrar a relação dialética entre discurso e 
sociedade. Assim, para Fairclough (2001, p. 91-93):

Os eventos discursivos específicos variam em sua determinação 
estrutural segundo o domínio social particular ou o quadro 
institucional em que são gerado [...] a constituição discursiva da 
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sociedade não emana de um livre jogo de ideias nas cabeças das 
pessoas, mas de uma prática social, que está firmemente enraizada 
em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas.

Assim, em sua Teoria Social do Discurso, o teórico explicita 
conceitos da Linguística e das Ciências Sociais com o propósito de 
analisar o impacto dos discursos, no âmbito da realidade social e, 
dessa forma, o discurso passa a ser compreendido enquanto prática 
social que se entrecruza com outras práticas, não sendo uma unidade 
independente. Nessa direção, verifica-se que a ênfase de seus estudos 
aponta para o discurso como constitutivo do próprio mundo, não 
se voltando ao sistema interno da língua, mas aos fatores sociais 
(FAIRCLOUGH, 2001).

Resgatando os pressupostos de gênero, Lauretis (1992) 
discute o conceito como diferença sexual, que tem servido de base 
para as intervenções feministas e aplicação em diferentes ramos do 
conhecimento, dentre os quais a literatura, do qual a crítica feminista 
se utiliza no âmbito da análise literária. Entra aqui o entendimento 
de gênero como uma construção social e sexo como decorrência da 
biologia. Como afirma Lauretis (1992, p. 208):

assim como a sexualidade, o gênero não é uma propriedade de 
corpos nem algo existe a priori nos seres humanos, mas, nas 
palavras de Foucault ‘o conjunto de efeitos produzidos em corpos, 
comportamentos e relações sociais’ por meio do desdobramento 
de ‘uma complexa tecnologia política’.

Nessa direção, esta pesquisa buscou conjugar os fundamentos 
teóricos de linguagem, por mediar as relações existentes entre sociedade 
e cultura. Aliás, desde os primórdios, a linguagem assume papel de 
importância no processo de construção social, em decorrência da 
própria necessidade de comunicação entre os sujeitos. Sitya (1995, p. 
12-15) destaca que:

Considerando a linguagem como forma de ação entre homens, 
adentra-se nos campos da persuasão e do convencimento, 
porque a linguagem como meio de interação social é dotada de 
intencionalidade; seu fundamento está, pois, na argumentação 
que procura persuadir e convencer alguém a agir de determinada 
forma. A par disso, entende-se que a função básica da linguagem 
é a argumentação, uma vez que o sujeito enunciador sempre tem 
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em vista persuadir e convencer seu interlocutor. [...].

Sua função básica não é só comunicar, mas persuadir e convencer, 
o que significa desejo de interferir na opinião dos outros, 
modificando suas convicções e julgamentos.

Além de possibilitar a interação entre os sujeitos, a linguagem 
permite a expansão do conhecimento e da cultura, portanto do 
avanço das próprias limitações humanas e construção da autonomia. 
O caráter dialógico da linguagem, por sua vez, é constituído pela 
relação de sentido presente entre os enunciados, considerando que 
todo discurso é atravessado pelo discurso alheio, como se verifica 
na compreensão de Bakhtin (2011, p. 298), pois os enunciados são 
dotados de tonalidades dialógicas. No resgate desses pressupostos, 
Fiorin (2006, p. 19) argumenta que:

Todos os enunciados no processo de comunicação, 
independentemente de sua dimensão, são dialógicos. [...] Isso 
quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva 
em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por 
isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo 
discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido entre dois 
enunciados.

Em outros termos, nos variados discursos, as palavras dialogam. 
“Não são as unidades da língua que são dialógicas, são os enunciados” 
(FIORIN, 2018 p. 23). Por outro lado, é necessário destacar que 
são os enunciados que são dialógicos e não as unidades da língua. 
Conforme Bakhtin (2016, p. 19): 

[...] a língua, em sua totalidade concreta e viva, em seu uso real, 
tem a propriedade dialógica. Isso quer dizer que o enunciador, 
para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, 
que está presente no seu. Por isso todo discurso é inevitavelmente 
ocupado, atravessado, pelo discurso alheio.

A linguagem, por sua vez, possibilita a interação entre os sujeitos, 
a expansão cultural, bem como a construção de conhecimentos, 
constituindo-se como uma prática social que encontra materialidade 
na língua. O dialogismo constitui-se no aporte central da interação 
social, na perspectiva bakhtiniana. Para Bakhtin (2016, p. 25): 
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Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites 
para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem 
limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, 
isto é, nascido no diálogo de séculos passados, podem jamais ser 
estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles irão 
sempre mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 
subsequente, diálogo futuro.  

O estudo dos fundamentos de linguagem e a compreensão 
social da constituição de gênero contribuíram para a leitura orientada 
e análise dos contos, a seguir.

4 Leitura e análise dos contos: “Maria, a boba”; “A mulher do 
juiz”; “O hóspede da professora” e “Somos feitos de barro”

O livro Contos de Eva Luna é composto por 23 contos, cada um 
protagonizado por uma personagem do romance Eva Luna (1987). Os 
contos, em linhas gerais, em seu conjunto, formam um mosaico de 
experiências de vida, muitas das quais são experiências tristes, mas que 
trazem uma mensagem de esperança, dentre elas destaca-se a resistência 
à ditadura; a resistência de mulheres diante de seus agressores;

[...] falam de crianças nascidas na sarjeta da vida que são forjadas 
pelo [...] sofrimento e da resistência, chegando aonde nunca seria 
previsível que o seu estatuto na sociedade as pudesse guindar; falam 
do poder do amor que consegue abrandar corações empedernidos 
pelo combate, exaltar desiludidos da vida e até amaciar ditadores 
(BARATA, 2013, s.p.)5.

O corpus literário da pesquisa analisado (como já foi dito) é 
constituído dos seguintes contos: “Maria, a boba”, “A mulher do juiz”, 
“O hóspede da professora” e “Somos feitos de barro”. 

5 Fonte Web: http://www.segredodoslivros.com/sugestoes-de-leitura/contos-de-eva-
luna.html
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4.1 Síntese do enredo dos contos

4.1.1 “Maria a boba”

O conto intitulado “Maria a boba” relata a história de uma 
mulher, Maria, que acredita no amor. Maria sofre um acidente, quando 
se distrai, atravessando um cruzamento ferroviário e foi atropelada 
por um trem, no momento só alguns aranhões, mas pouco depois 
comprovaram que o impacto a deixou em um estado de impotência, 
do qual nunca regressaria. Ela ficou incapacitada para o raciocínio e, 
aos dezesseis anos, seus pais a fizeram casar com um homem bem mais 
velho, teve um filho, e seu marido foi vítima de um ataque fulminante 
e morreu, sentado à mesa.

Maria ficou dois anos de luto e, então, seus pais e irmãos 
mandaram-na para uma viagem que mudou o seu destino, embarcou 
em um transatlântico acompanhada de seu filho, e uma criada, cães, 
móveis e uma vaca para ter alimento para seu filho, mas a vigem foi 
marcada por uma tragédia, seu filho morreu ao se debruçar no baú, 
sendo decapitado pela tampa pesada que caiu sobre ele. Então, foi 
jogado ao mar, por estarem muito longe, no meio do oceano.

Depois de vários dias, Maria caminhou a passos lentos até a 
praia, para tomar ar fresco e se deparou com um marinheiro, tirou 
a roupa de luto e juntou-se ao amante. Aprendeu em três minutos a 
diferença entre o marido ancião e um marinheiro insaciável. Descobriu 
o amor, os dois fugiram para viver enquanto durasse o dinheiro. O 
marinheiro a abandou e ela não podia mais aguentar a angústia e a 
ansiedade, depois saiu à rua e agarrou o primeiro homem pela mão e 
pediu, de forma gentil e educada, que lhe fizesse o favor de se despir 
para ela e, assim, Maria tornou-se famosa. Para Maria, o passado foi se 
apagando e a única recordação era o trem e os baús.

Maria viveu para espera do momento que se abrisse a cortina 
do seu quarto, a fim de dar passagem ao marinheiro, ou outros tantos 
fantasmas nascidos na sua fantasia.

No seu velório, foram todos os vizinhos, a rua ficou vazia, 
estenderam faixas de luto, tudo isso porque Maria era diferente, 
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acreditava no amor e exerceu o seu ofício discretamente.

4.1.2 “O hóspede da professora”

O conto “O hóspede da professora” relata a história de uma 
professora chamada Inês, que tinha um filho de doze anos, nascido 
de um amor passageiro. O filho resumia-se na vida dela, sendo ela 
quem o alfabetizou, bem como todas as crianças e os adultos da época. 
Riad Halabí entrou na cidade de Água Santa, no dia em o filho da 
professora foi tirar uma fruta da mangueira, no terreno do vizinho. 
Este, por sua vez, com a intenção de assustá-lo, atirou com uma 
espingarda e acabou matando o menino. A cidade inteira ameaçou o 
vizinho, ele saiu da cidade e nunca mais voltou e todos os habitantes 
da cidade se revoltaram e encheram a casa do assassino de mangas que 
apodreceram.

A morte do menino e a reação na cidade levaram Riad Halabí 
determinar sua existência e ali instalou o armazém A Pérola do Oriente, 
por sua vez, a professora Inês educou várias gerações de crianças com 
o mesmo carinho que tinha dado ao filho, até que foi vencida pela 
fadiga, aposentou-se e montou uma casa de hóspedes.

A professora continuava muito querida e respeitada por todos, 
era conselheira, árbitro e juiz de todos os problemas. Num certo dia, 
um hóspede meio estranho pediu pousada, Inês o reconheceu e o 
matou com um machado. Ao contar ao seu amigo Riad, ele quase não 
acreditou no que ouvira, mas Inês lhe disse que tinha que fazê-lo, que 
a vida é assim olha, ressaltando a pouca sorte dele, vir parar justamente 
ali, tendo estragado seu carro, há algumas horas. Disse que ele tinha 
mudado muito, porém o reconhecera, era o homem que matara seu 
filho. Ela aplicou a lei do “olho, por olho, dente por dente”, mas Riad 
lhe disse que a lei não funcionava assim, e que, portanto, iria resolver 
a situação a sua maneira.

Riad avisou toda a cidade e ele, juntamente com um grupo 
(o árabe, o médico da aldeia e quatro jovens que Inês educara, desde 
as primeiras letras) enterraram o velho em sua morada, no meio do 
mangueral, e, então, formou-se esse segredo que foi guardado por 
todos que conheciam a professora, por vários anos, como uma lenda 
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de justiça até a morte da professora.

4.1.3 “A mulher do juiz” 

A história narra que Nicolás Vidal, filho de Joana, a triste 
prostituta, e pai desconhecido, iria se apaixonar pela mulher do juiz 
Hidalgo, dona Cacilda. Juiz Hidalgo tinha o dobro da idade da moça. 
Nicolás Vidal achava que a moça não ia aguentar o casamento por 
ser uma mulher frágil, no entanto teve três filhos. Nicolás Vidal, com 
doze anos, já tinha seu rosto marcado por brigas e, aos vinte anos, já 
era chefe de um bando de homens desorientados. O juiz Hidalgo, por 
sua vez, sempre fora um homem rigoroso no exercício de suas funções, 
mas com sua mulher e filhos era um homem amável. Vidal, como 
era chamado, tornou-se um bandido, sua má fama fez com que o 
juiz buscasse prendê-lo, mas sem eficácia diante de algumas acusações 
inúteis.

Apenas uma vez Nicolás Vidal esteve ao ponto de cair nas 
malhas da justiça, porém sua incapacidade para comover-se o salvou. 
Dessa vez, o juiz apelou a mãe de Nicolás, colocando-a em uma jaula, 
só com água, quando a água acabasse, ela começaria a gritar e o juiz 
achava que o filho iria socorrê-la, aí ele o prenderia, contudo não foi o 
que aconteceu. A mulher chorava, gemia, gritava, porém Nicolás não 
se comoveu e quem acabou se comovendo foi a mulher do juiz, que 
pegou seus filhos, água e comida e levou para Joana, a triste.

 Joana foi solta pelo juiz, mas se suicidou por vergonha do filho 
não ter vindo libertá-la; o juiz levou sua família para fora da cidade, 
motivado pela pressão social. Sabendo que Vidal estava atrás dele, o 
juiz perde a direção do carro, ocorre um acidente, vindo a morrer; 
Cacilda e os filhos não sofreram nenhuma lesão; Cacilda escondeu 
os filhos em uma gruta, retornou ao carro, quando Nicolás chegou, 
envolveu-se com ele para ganhar tempo até que a guarda chegasse, a 
fim de salvar seus filhos. 

Por fim, o envolvimento assumiu proporções maiores, e Nicolás 
que nunca tivera sentimentos por nenhuma mulher, encontrou na 
mulher do juiz a confirmação da profecia, de que morreria por causa 
de uma mulher.
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4.1.4 “Somos feitos de barro” 

O conto “Somos feitos de barro” conta a triste história da 
menina Açucena, presa no lodo provocado pela erupção de um 
vulcão e os esforços inglórios do jornalista Rolf Carlé, que lutou, 
desesperadamente, para libertá-la do fosso em que se encontrava. 

Muitas pessoas foram soterradas na lama, as condições 
oferecidas pelas forças governamentais eram insuficientes para salvar o 
número de vítimas e o fato atroz foi transformado pelo jornalismo da 
localidade em um verdadeiro espetáculo cinematográfico.

Rolf Carlé, no desempenho de sua função, foi além, envolvendo-
se emocionalmente com a situação da menina, lutando até o limite da 
exaustão, para salvá-la. No meio de tudo isso, ele se reencontrou com 
seu passado infantil, rememorando as dolorosas lembranças de guerra, 
bem como da violência praticada por seu pai contra ele, lembrando 
que ele, Carlé, esteve também soterrado até o pescoço, como castigo 
do pai.

Em meio ao sofrimento da menina Açucena, da qual ele se 
tornou amigo, Carlé buscou confortá-la, a fim de tornar menos cruel 
a situação em que se acha, e assim, ele também revive o seu sofrimento 
passado, o qual havia sepultado no fundo do inconsciente e, então, 
tudo retorna à sua mente. Não conseguiu salvar Açucena e, quando 
retornou à sua vida, ele próprio já não era o mesmo.

5 Discussão e análise dos contos

Da leitura desses contos, sintetiza-se passagens significativas, 
para fins de análise, como se vê: “Maria, a boba, acreditava no amor” 
(ALLENDE, 2001, p, 112), com esta frase inicia o conto, aproximando 
o adjetivo pejorativo  “boba” e a crença “no amor”, levando, de 
imediato o leitor que tem o primeiro contato com o texto a indagar-
se, seria vista como boba por crer no amor? “Todas as pessoas têm sua 
história, e naquele bairro são quase sempre tristes [...] mas a de Maria 
era diferente, tinha um brilho elegante que excitava a imaginação dos 
outros [...] Parecia estar a salvo dos tormentos da esperança, protegida 
pela qualidade de seu amor inventado” (ALLENDE, 2001, p. 112). 
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Já de início também o narrador traz a informação do enterro de 
Maria e que a ele foram todos os vizinhos, até mesmo os policiais e o 
cego do quiosque que raramente se afastava de seu negócio, mostrando 
o prestígio que Maria recebia de todos. 

Na constituição dessa mulher são conjugados caracteres de 
fragilidade física, pequena estatura, feições e gestos finos, bem como 
de força e ferocidade, diante da força masculina “[...] sempre que 
algum homem rude tentou pôr-lhe a mão em cima [...] Aprenderam a 
deixá-la em paz [...] ela envelhecia respeitada, com certo ar de rainha 
em farrapos” (ALLENDE, 2001, p. 112).

No percurso da constituição da identidade dessa figura feminina, 
o leitor vai colhendo informações, descobrindo que Maria ficara com 
a capacidade mental reduzida, motivada pela morte dramática 
do filho, mas, paradoxalmente, descobrira-se numa efervescência 
sexual. Os detalhes da vida da personagem vão sendo acrescidos pelo 
olhar do narrador, cujo discurso vai costurando a teia do passado da 
mulher, resgatando pedaços de memórias colhidas pelas amigas em 
uma caixa de recordações. É a linguagem das memórias sendo tecida 
pelo resgate das lembranças, articuladas à fala das amigas, como se viu 
na discussão das concepções bakhtineanas e fairclougheanas, ao dizer 
que o discurso é constituído de muitos outros discursos.

 Com isso, o leitor percebe que Maria “Não tinha consciência 
do prestígio de seu nome, nem da lenda que tinham tecido às suas 
costas. Era uma prostituta com alma de donzela” (ALLENDE, 2001, 
p. 112). Pela instância do narrador, é possível perceber que as práticas 
de vida dessa mulher a fizeram optar pela prostituição, não tendo 
encontrado amor no casamento, entretanto, inusitadamente, ela 
transmitia amor, era respeitada e morreu envelhecida, com feição de 
rainha, embora sendo uma prostituta. 

Tanto quanto Maria, Cacilda, personagem feminina 
protagonista, no conto “A mulher do juiz”, foi casada com um homem 
mais velho, austero e autoritário e, de repente, também se descobreu 
fazendo uso de “[...] todos os recursos de sedução registrados desde os 
alvores  do conhecimento humano e outros que improvisou, inspirada 
pela necessidade  de oferecer àquele homem [Nicolás Vidal] o maior 
deleite” (ALLENDE, 2001, p. 141). Completando a configuração de 
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gênero da personagem, de forma antitética, tratava-se de uma mulher 
pudica e tímida, que, tendo vivido sem se mostrar nua ao marido, 
sentiu plena gratidão ao homem a quem conseguiu  abandona-se “[...] 
maravilhada pela própria sensualidade [...]” (ALLENDE, 2001, p. 
141). 

Os dois contos trazem um interdiscurso de sensualidade 
contida, motivada pela engrenagem das relações conjugais entre 
mulheres jovens e homens mais velhos, austeros e autoritários. Em 
meio a esse jogo de emoções contidas e, às vezes, exacerbadas, essas 
figuras femininas rompem com o paradigma esperado pelo espaço do 
lar em que vivem, libertando-se das forças que as contêm e revelando-
se na essência que carregam internamente. Outro aspecto que a 
linguagem denota de início em ambos os contos é a adjetivação dessas 
mulheres: Maria é denominada “a boba”, e Cacilda “pudica e tímida”; 
em comum, ambas só se completam na relação carnal, fora do âmbito 
do casamento. Maria, entretanto, carrega consigo o nome sagrado e 
rompe com o sagrado, caindo na prostituição.

Como é possível se notar, “[...] o dialogismo é constitutivo não 
só da comunicação concreta, mas, também, da própria consciência, 
que se dá por meio da linguagem (SANTOS, 2015, 20). É justamente 
a linguagem o mecanismo usado pelo jornalista Rolf Carlé, no conto 
“Somos feitos de barro”, para acolhimento da menina Açucena, que se 
encontrava praticamente soterrada na lama. Embora tenha utilizado 
de todo o esforço de que podia fazer, não conseguiu salvá-la, mas pelo 
processo de interação social que se estabeleceu com a vítima, pôde 
amenizar seu sofrimento e tornar-se seu amigo. Verifica-se aí o poder 
na linguagem, do afeto que, mesmo diante de atrocidades, é capaz 
de transformar a realidade, mesmo que não a realidade desejada, mas 
aproximando pessoas e mundos.

6 Considerações finais

Esta pesquisa sintetiza os principais pontos discutidos no 
projeto Linguagem & literatura: representações do feminino numa 
perspectiva sociocultural, que teve como corpus de investigação 
literária quatro contos integrantes da obra Contos de Eva Luna, de 
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Isabel Allende: “Maria, a boba”; “A mulher do juiz”; “O hóspede da 
professora” e “Somos feitos de barro”.

No conjunto dos contos, foi possível perceber o papel da figura 
feminina em espaços sociais diferenciados e a dimensão da linguagem, 
na relação interpessoal entre as personagens, que interagem em 
diferentes momentos das narrativas, constituindo-se práticas sociais 
que envolvem situações de diferentes esferas da vida humana: afetivas, 
abandono, sofrimento, amizade, morte, sejam de construção ou 
reconstrução de mundos, afinal, é no dialogismo que os sujeitos 
constituem-se e são constituídos socialmente.

Em termos de gênero, verificou-se que as personagens 
femininas: Maria (em “Maria a boba”; Cacilda, em “A mulher do 
juiz”; Inês, em “O hóspede da professora” e Açucena, em “Somos 
feitos de barro” são mulheres fortes, responsáveis pelo protagonismo 
das ações em que estão envoltas. Nos três primeiros contos, todas elas 
são personagens protagonistas, que mudam o rumo de sua história; no 
caso da menina Açucena, é uma personagem que determina o enredo, 
o protagonista é Rolf Carlé, mas tudo o que ele faz é motivado por 
ela. Em todos os contos, a linguagem é o vetor das ações e práticas 
sociais que apresentam essas quatro mulheres em situações distintas e 
peculiares.

Assim, os objetivos propostos na presente pesquisa foram 
alcançados, oportunizando-se, também, a abertura para novas e 
instigantes investigações que transitem pelo terreno da linguagem, 
literatura e as questões de gênero.
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1 Considerações iniciais

De acordo com o conceito apresentado pela OMS 
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE), a 

deficiência é o substantivo atribuído a toda a perda ou anormalidade 
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica. 
Refere-se, portanto, à biologia do ser humano

A deficiência é entendida como: lacuna, defeito, imperfeição, 
falta, ausência de alguma vitamina ou substância orgânica no corpo da 
pessoa, podendo ainda estar relacionado ao funcionamento intelectual 
inferior à média de (QI), agregado em pelo menos duas áreas de 
habilidades (comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, 
saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, 
funções acadêmicas, lazer e trabalho), que ocorrem antes dos 18 anos 
de idade (SCOTTINI, 2009).

Dados da OMS (2011) indicam que 1 bilhão de pessoas 
vivem com alguma deficiência, que resulta uma em cada sete pessoas 
no mundo. A grande maioria dessas pessoas residem nos países em 
desenvolvimento, consequentemente, as dificuldades são maiores para 
os tratamentos.
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Costa e Greguol (2013) relatam que a classificação da deficiência 
intelectual estaria agregada às capacidades e os limites dessas pessoas. 
Para isso, são realizados alguns testes que vão identificar o tipo de 
deficiência intelectual e o grau de comportamento. Vale ressaltar 
que o indivíduo pode apresentar várias características de um ou de 
outro nível, pelo fato do déficit se manifestam durante o período 
de desenvolvimento (até os 18 anos de vida). Essa má-formação é 
resultado, quase sempre, de uma alteração no desempenho cerebral, 
provocada por fatores genéticos, distúrbios na gestação, problemas 
no parto ou na vida após o nascimento. Contudo, não se estabelece 
claramente a origem da deficiência, o que acaba sendo um grande 
desafio para os pesquisadores da área.

A deficiência intelectual é dividida em dois conceitos: défice 
intelectual e défice intelectual no comportamento adaptativo. A 
Deficiência Intelectual como Défice Intelectual está relacionada 
ao Quociente de Inteligência (QI), onde, em 1959 a American 
Association of Mental Deficiency (AAMD) realizou a transferência do 
limiar superior de QI, ligado ao diagnóstico de deficiência intelectual 
de 2 para 1 desvio-padrão abaixo da média (de 70 para um QI 85) 
com o embasamento que mesmo défices ligeiros no funcionamento 
intelectual acarretariam em possíveis dificuldades numa sociedade 
tecnológica (INTERDONATO; GREGUOL, 2011). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(2010), o índice de pessoas com deficiência intelectual é grande em 
Sergipe. O município que mais se destaca é Aracaju, que apresenta 
7.160 pessoas portadoras de deficiência intelectual. O que mais causa 
esse grande índice é que as mães não se preocupam com o pré-natal 
dos seus filhos, os fatores genéticos ou não tem o devido cuidado 
durante a gestação. Não se pode culpar somente as mães se a saúde 
pública não oferecer uma boa assistência. Pelo fato dessa deficiência só 
se manifesta antes dos 18 anos, a maioria das mães não percebem que 
existe algo errado no desenvolvimento e no funcionamento intelectual 
do seu filho.

Um fator muito importante que está relacionado as pessoas 
com deficiência é como os mesmos lidam com as dificuldades do dia 
a dia, e a como os aspectos internos e externos interferem em sua 
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qualidade de vida, ou seja, das condições subjetivas de um indivíduo 
nos vários subdomínios que compõem sua vida, como por exemplo, 
seu trabalho, sua vida social, sua saúde física, seu humor, etc. 
(SCHWARTZ; RABINOVITZ, 2003).

Os programas de atividade física contribuem para o bom 
desenvolvimento do portador de deficiência, os exercícios vão ajudar 
nas fases motoras e operacionais, e a atividade física melhora as 
condições totais do organismo, como a força, agilidade, coordenação 
motora, flexibilidade, postura e resistência física adquiridas com a 
prática de exercícios são fatores importantes para o desempenho 
produtivo do ser humano e que o capacitam a realizar eficientemente 
as tarefas impostas pela vida (PY; JACQUES, 1999). 

De acordo com relatos da Organização Mundial da Saúde, a 
prevalência de obesidade tem crescido em torno de 10% a 40% na 
maioria dos países europeus nos últimos 10 anos. A obesidade ocorre 
mais frequentemente no primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos e 
na adolescência. A obesidade e o sobrepeso vêm apresentando, nas 
últimas décadas, um importante aumento da prevalência em todo o 
mundo, especialmente nos países em desenvolvimento que vivenciam 
uma transição epidemiológica com o melhor controle das doenças 
infecciosas.

O sedentarismo é outro fator para aumentar a prevalência da 
obesidade. Adolescentes mais ativos tendem a apresentar menores 
valores de gordura corporal. Parece bastante claro que as crianças 
são naturalmente ativas e fazem muitos exercícios físicos dentro de 
suas rotinas diárias, porém, viver na cidade, morar em apartamento e 
desfrutar da TV são fatores que têm criado estilos de vida sedentários 
para muitas dessas crianças (MARRAMARCO et al, 2012).

A qualidade de vida e a adoção de hábitos saudáveis estão 
diretamente ligadas à prática da atividade física, que, mesmo não 
tendo como objetivo central a promoção de saúde, pode oferecer aos 
alunos acesso a um universo de informações que podem possibilitar 
a prática de atividade física independente ao longo da vida. Sendo 
muito importante que a criança desde cedo adote o hábito de se 
exercitar (PEREIRA et al., 2011).
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A atividade física gera diversos benefícios à saúde humana e 
contribui para se ter uma melhor qualidade de vida, tornando possível 
ao indivíduo usufruir mais ativamente as atividades sociais e de lazer, 
com uma melhor performance física. A atividade torna a pessoa 
mais independente e diminui o declínio funcional do processo do 
envelhecimento (AMARAL; POMATTI; FORTES, 2007).

 Diante do exposto o objetivo da presente pesquisa é avaliar a 
qualidade de vida e composição corporal e o percentual de gordura 
de adolescentes com deficiência Intelectual de uma escola pública do 
município de Aracaju- SE. 

2 Metodologia

O presente estudo caracterizou-se como descritivo com 
delineamento transversal, (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 
2007). As variáveis envolvidas no estudo são características da 
composição e do arcabouço corporais e, foram estudadas em pessoas 
com deficiência intelectual.

A população foi constituída por 18 adolescentes, sendo 9 do 
sexo feminino e 9 do sexo masculino, entre 12 e 19 anos frequentadores 
de uma escola de ensino médio de Aracaju no estado de Sergipe, Brasil, 
no período de agosto a outubro de 2016.

Foram incluídos no estudo todos alunos que apresentavam: 
deficiência intelectual (comprovada), através de relatórios; acima de 
12 anos e ≤ 30 anos de idade. Como critérios de exclusão, não se levou 
em consideração a incapacidade cognitiva para interpretar e responder 
ao questionário, pois os mesmos foram respondidos com o auxílio dos 
pesquisadores.

As coletas de dados dos indivíduos foram realizadas através de 
duas etapas, a primeira etapa, realizada durante o mês de Setembro de 
2017, teve como objetivo o levantamento dos indivíduos junto a uma 
determinada escola de ensino público estadual de Aracaju no estado 
de Sergipe, Brasil, identificando junto aos professores a possibilidade 
de aplicação e coleta dos dados dos sujeitos.

A segunda etapa ocorreu no mês de outubro de 2017, por 
meio da apresentação da proposta de pesquisa, com a solicitação de 
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permissão assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
– TCLE - (apêndice A) e aplicabilidade do instrumento de pesquisa 
desse estudo.

Para coleta dos dados foram utilizados formulários já validados, 
os quais foram preenchidos com ajuda do pesquisador, aplicado 
individualmente e sem identificação pessoal.

Os Instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram o 
Compasso de Dobras Cutâneas da marca HARPPENDEN®. Os dados 
coletados foram estatura, massa corporal e dobras cutâneas conforme 
a padronização estabelecida por Guedes e Guedes (2006).

Segundo Guedes e Guedes (2006), a estatura é a distância 
observada entre dois planos que tangenciam o ponto mais alto da 
cabeça e a planta dos pés e a Massa Corporal é o conjunto de matéria 
orgânica e inorgânica que compõe os diferentes tipos de tecidos e 
elementos do corpo humano.

A antropometria estuda as medidas de tamanho e proporções 
do corpo humano. As medidas antropométricas tais como peso, altura, 
circunferência de cintura e circunferência de quadril são utilizadas 
para o diagnóstico do estado nutricional (desnutrição, excesso de peso 
e obesidade) e avaliação dos riscos para algumas doenças (diabetes 
mellitus, doenças do coração e hipertensão) em crianças, adultos, 
gestantes e idosos. Logo, a dobra é formada por uma camada dupla 
de pele e gordura subcutânea medida com um caliper especial. Uma 
vez que a pele humana tem somente 0,5 a 2 mm de espessura, a 
medida equivale basicamente à quantidade de gordura subcutânea, 
sendo usada como indicador da quantidade de gordura localizada 
naquela região do corpo (FORBES, 1999; GUEDES e GUEDES, 
1998; HEYMSFIELD, BAUMGARTNER e PAN, 1999). A dobra é 
a medida da espessura de duas camadas de pele e gordura subcutânea 
adjacente.

O instrumento de avaliação da Qualidade de Vida foi utilizado 
o questionário World Health Organization Quality of Life, versão 
breve (WHOQOL-BREF).

A necessidade de questionários mais curtos que demandem 
menos tempo para seu preenchimento, mas com características 
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psicométricas satisfatórias, como validação, consistência e 
confiabilidade, fez com que o Grupo de Qualidade de Vida da 
OMS desenvolvesse uma versão abreviada do WHOQOL-100, o 
WHOQOL-bref (anexo 2) (THE WHOQOL GROUP, 1998 apud 
FLECK, 2000).

O WHOQOL-bref consta de 26 questões, sendo duas questões 
gerais de qualidade de vida e as demais 24 facetas que compõe o 
instrumento original. Assim, diferente do WHOQOL 100 em que 
cada uma das 24 facetas é avaliada a partir de quatro questões, no 
WHOQOL-bref cada faceta é avaliada por apenas uma questão. 
Ao preservar cada uma das 24 facetas do instrumento original (o 
WHOQOL-100), a versão abreviada preservou a abrangência do 
construto “qualidade de vida” incluindo itens não só referentes a 
aspectos físicos e psicológicos, mas também relativos ao meio ambiente 
e relações sociais. A versão abreviada WHOQOL-bref mostrou-se 
uma alternativa útil para as situações em que a versão longa é de difícil 
aplicabilidade como em estudos (THE WHOQOL GROUP, 1998 
apud FLECK, 2000).

Todos os dados foram tabulados e analisados num banco criado 
através dos pacotes de dados do Windows 8.1 (Word. Excel).

3 Resultados e discussão

As características dos avaliados em relação ao sexo dos 
participantes, estão descritas no gráfico 1, a percepção da qualidade 
de vida, no gráfico 2, a satisfação com a saúde no gráfico 3 a soma 
das dobras cutâneas e Classificação através do % de Gordura estão 
descritas no gráfico 4.

Observa-se que em um país como o Brasil onde parcela 
significativa da população (14,5%) possui algum tipo de deficiência, 
poucas são as pesquisas que tem estudado a respeito da qualidade de 
vida e dos fatores associados nessa população, o que evidencia ainda 
mais a importância desse trabalho (IBGE, 2012).
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Gráfico 1 - Sexo dos participantes

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao buscar informações na literatura, poucos estudos 
apresentavam características relacionados em que os próprios adultos 
com deficiência intelectual relataram sua satisfação com alguns 
aspectos de suas vidas (GREGORY et al., 2001; SCHWARTZ e 
RABINOVITZ, 2003). Estes estudos apresentaram em sua população 
um número equilibrado de participantes quanto ao gênero, o mesmo 
foi observado neste trabalho, em que participaram 9 mulheres (50%) 
e 9 homens (50%) com deficiência intelectual, embora o sexo não 
tenha sido critério de participação quando o projeto foi elaborado.

Estudo realizado por Saviani-Zeoti e Petean (2008) teve por 
objetivo conhecer a opinião de 15 adultos com deficiência mental leve 
em relação a sua qualidade de vida e a opinião de seus cuidadores 
também a esse respeito, por meio de um instrumento que avalia a 
qualidade de vida (WHOQOL-Bref ), observou-se uma igualdade dos 
participantes, oito homens e sete mulheres com deficiência mental.

Gráfico 2 - Percepções da qualidade de vida

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à percepção de qualidade de vida 89% dos 
entrevistados relataram boa ou muito boa qualidade de vida, 5% 
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consideraram nem boa nem ruim e 6% disseram ruim.
Em virtude da ausência de estudos que fizessem o relato da 

percepção da Qualidade de vida de deficientes intelectuais, foi 
comparado e discutidos os resultados com estudos e pesquisas que 
estivessem ligados as outras caraterísticas das deficiências.

No estudo realizado por Bittencourt e Hoehne (2006) cujo 
objetivo era avaliar a qualidade de vida de deficientes visuais em 
Programa de Reabilitação de um serviço universitário, observou-
se com relação à percepção de qualidade de vida, que 68,7% dos 
entrevistados relataram ter uma boa ou muito boa qualidade de vida, 
12,5% nem ruim nem boa e 18,8% ruim.

Na pesquisa realizada por Saviani-Zeoti e Petean (2008) 
relatou que as pessoas com deficiência intelectual levem foram as 
que apresentaram os maiores índices de satisfação com a própria 
qualidade de vida. Apresentaram uma avaliação significativamente 
superior nos domínios psicológico e meio ambiente (segurança física 
e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde 
e sociais, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, 
oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico e transporte).

No estudo realizado por Interdonato e Greguol (2011), com 
o objetivo de analisar a qualidade de vida percebida e os níveis de 
atividade física de adolescentes com deficiência visual ou auditiva 
do município de Londrina, Paraná, Brasil, os resultados referente à 
percepção da qualidade de vida global, constatou-se que ambos os 
grupos apresentam uma boa percepção. Com relação à questão 
direcionada à auto percepção da qualidade de vida, todos assinalaram 
como “boa” ou “muito boa”.
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Gráfico 3 - Satisfação com a saúde

Fonte: Dados da pesquisa.

A totalidade dos entrevistados (100%) informaram que estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com sua saúde. Ao analisar a pesquisa 
de Interdonato e Greguol (2011) quanto à satisfação com a saúde, 
94,44% dos adolescentes com deficiência visual e 90% daqueles 
com deficiência auditiva apontaram estar “satisfeitos” ou “muito 
satisfeitos”, enquanto 5,56% e 10%, respectivamente, consideravam-
se entre “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos”.

Gráfico 4 - Classificação através do % de gordura

Fonte: Dados da pesquisa.

Ao analisar o gráfico 4, relacionado ao % de gordura, percebeu 
que os indivíduos encontraram na seguinte classificação: 5 pessoas 
abaixo do peso (28%), 11 com peso ideal (61%) e 2 com excesso de 
peso (11%).

Com relação ao estado nutricional, 11% dos sujeitos foram 
classificados com excesso de peso e/ou obesidade, número que 
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contradiz com a pesquisa de Silva e Silva (2009) na qual 34% dos 
sujeitos com Deficiência Intelectual e outras síndromes apresentavam 
sobrepeso/obesidade.

Ao analisar outras pesquisas realizadas em outras partes do 
mundo, podem-se encontrar resultados inferiores, a exemplo do 
estudo realizado na França onde foi relatado que 34,5% dos adultos 
com deficiência intelectual apresentavam excesso de peso e obesidade 
(BEGARIE et al., 2013).

Já na Coréia do Sul, uma pesquisa elaborada por uma 
universidade, realizada com 890 jovens com Deficiência Intelectual 
destacou que a prevalência de excesso de peso e obesidade ficou em 
torno de 25% (CHOI et al., 2012).

4 Considerações finais

Diferentemente de algumas crianças no meio escolar, que 
possuem deficiência intelectual, na maioria das vezes são privadas ou 
excluídas de determinadas atividades, sendo na forma de excessiva 
proteção ou até mesmo rejeição, no caso a mais comum. Esses fatores 
são determinantes num possível atraso do desenvolvimento social e 
motor.

Ao término deste trabalho, foi identificado os principais 
fatores que estão relacionados com características inerentes as pessoas 
com Deficiência Intelectual. A alteração no desempenho cerebral, 
provocada por fatores genéticos, distúrbios na gestação, problemas no 
parto ou na vida após o nascimento aumentando a importância do 
pré-natal, acompanhamento médico que toda gestante deve ter, a fim 
de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê.

Os testes de qualidade de vida e satisfação com a saúde são 
de fundamental importância, pois, determinarão o que os avaliados 
acham da sua vivência diária. As dobras cutâneas determinam a 
estimativa da composição corporal, medindo a espessura da camada 
de gordura na pele. O percentual de gordura, é a mensuração da 
quantidade de gordura no seu corpo, comparado com tudo o mais 
(ossos, órgãos, tecidos, músculos, água, sangue etc.).

Através dos testes de percepção da qualidade de vida, a satisfação 
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com a saúde, soma das dobras cutâneas e classificação através do % de 
Gordura, podemos concluir que a Deficiência Intelectual, de forma 
geral, não é considerada como fator que impossibilite a vivência e 
socialização. Dentre as Deficiências, a Intelectual é a mais comum, 
sendo determinada pelo QI, uma medida padronizada obtida por 
meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas e o 
grau de comportamento de um ser humano.

Ao final de estudo, concluímos que mesmo com as adversidades 
originadas pela deficiência, não interferem na sua qualidade de vida, 
nem no nível de massa corporal, estando assim satisfeitos com sua 
saúde. 
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1 Considerações iniciais

A proposta deste capítulo é fazer uma reflexão sobre um 
acontecimento inédito que assolou a vida de todas as 

populações do mundo, ou seja, a Pandemia causada pelo Coronavírus 
– COVID 19, e sua influência na vida das pessoas, especialmente 
as famílias com idosos. Ainda, o capítulo traz como objetivo pautar 
questões relacionadas a intergeracionalidade e o necessário apoio social 
prestado pelas diferentes gerações nesse período. A intergeracionalidade, 
ou seja, a convivência entre diferentes gerações, teve nesse período de 
Pandemia, um único objetivo, preservar a vida humana, especialmente 
das pessoas com idade avançada, já que a fragilidade da saúde e a 
presença de comorbidades agravam-se e podem levar a óbito. 

Desta forma, optamos por um estudo bibliográfico reflexivo a 
partir do atual cenário brasileiro e mundial, a pandemia do Covid-19. 
Este estudo vincula-se ao Grupo Interdisciplinar de Estudos do 
Envelhecimento Humano (GIEEH) e ao Programa de Pós-Graduação 
em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade 
de Cruz Alta-UNICRUZ. 
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2 As características do envelhecimento no século XXI

O envelhecimento populacional é resultado de diversas 
transformações sociais ocorridas na sociedade. Com o avanço do 
capitalismo evidenciou-se um processo de mudanças culturais nas 
famílias, marcado principalmente pelo protagonismo da mulher no 
mercado de trabalho. Além disso, as novas tecnologias no âmbito 
da saúde, as melhores condições de saneamento básico, a ampliação 
de programas de prevenção e promoção à saúde e os métodos 
anticonceptivos impactaram na diminuição das taxas de natalidade 
e consequentemente na diminuição da mortalidade e aumento da 
expectativa de vida (CAMARANO; MELLO, 2010; SIMÕES, 2016). 

Para Silva e outros (2013), o envelhecimento populacional 
é atribuído pelo aumento da longevidade e diminuição da taxa de 
fecundidade. Esse fenômeno demográfico mundial vem ocorrendo 
“[...] de forma acentuada em países em desenvolvimento, como 
no Brasil, que, desde 1960, apresenta crescimento nas taxas de 
envelhecimento populacional em consequência da queda na taxa de 
fecundidade dos casais e aumento da expectativa de vida (SILVA et al., 
2013, p.259). Dados apontam que entre 1950 e 2100, a população 
mundial com mais de 60 anos passará de 202 milhões para 3,1 bilhões, 
ou seja, representará 28,2% da população geral (ONU, 2019). 

No Brasil, a parcela populacional que mais aumenta é a dos 
idosos, quando comparada às demais faixas etárias, com taxas de 
crescimento de mais de 4% ao ano no período de 2012 a 2022. O 
contingente de idosos duplicou-se nos últimos anos (conforme mostra 
a Figura 1), pois segundo dados projetados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, a população brasileira de 60 anos ou 
mais ganhou 4,8 milhões de novos idosos desde 2012, ultrapassando 
as projeções estatísticas anteriores de 30,2 milhões para 2017, o que 
representa 14,26% da população (IBGE, 2020).

Além do maior número de idosos no Brasil, os mesmos vêm 
somando anos à expectativa de vida ao nascer, com projeções para 
2020 de uma média de 76,74 anos, apresentando diferenças quando 
analisados por sexo. As mulheres vivem em média 80,25 anos e os 
homens 76,23 anos, destacando-se a feminização da velhice (IBGE, 
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2020).

[...] A prevalência de mulheres também se tornou mais expressiva 
ao longo das décadas. Embora tenha apresentado um aumento 
no período compreendido entre 1940 e 1960, a tendência da 
razão de sexos foi de queda acentuada nas décadas seguintes 
(CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004, p.29).

Figura 1 – Projeções estatísticas entre 1940 a 2060

 

Fonte: IBGE,2019.

Além da transição demográfica, vivenciamos a mudança no 
perfil epidemiológico da população, com alterações significativas 
no quadro de morbimortalidade, ou seja, doenças crônicas não 
transmissíveis, como diabetes, hipertensão, incapacidades funcionais, 
dentre outros (IBGE, 2019). Nesta perspectiva, Giddens (2008, 
p.160) ressalta que: 

Antigamente, as doenças principais eram doenças infecciosas 
como a tuberculose, a cólera, a malária ou a poliomielite. 
Doenças que tomavam com frequência proporções de epidemia 
e podiam ameaçar uma população inteira. Hoje em dia, nos 
países industrializados estas graves doenças infecciosas tornaram-
se um causa de morte menor, algumas foram substancialmente 
erradicadas. Nesses países, as causas de morte mais comuns são 
atualmente doenças crônicas não-infecciosas, como o cancro, as 
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doenças cardíacas, a diabetes ou doenças do aparelho circulatório.

Essa transição epidemiológica vivenciada no século XX e que 
resultou, no século XXI, na alta incidência das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e nas suas repercussões no corpo humano, 
predominantemente entre as pessoas com 60 anos ou mais (SIMIELLI; 
PADILHA; TAVARES, 2019). Em meados do século passado, o 
controle das doenças infectocontagiosas, devido a melhores condições 
sanitárias e evolução dos medicamentos, contribuiu para a redução 
nas taxas de mortalidade e o aumento da expectativa de vida da 
população. E essas mudanças epidemiológicas vieram acompanhadas 
de outra preocupação: as doenças crônicas.

Entretanto, atualmente este perfil epidemiológico populacional 
passa a ser colocado em suspensão, com o acontecimento inédito, 
de uma doença infecciosa, o novo coronavírus (COVID-19). Essas 
reflexões serão apresentadas a seguir nos próximos tópicos.

3 Dois mil e vinte (2020): o ano da Pandemia e o Necessário 
Isolamento Social

A população mundial vem passando por um momento 
atípico, de necessário isolamento social, decorrente da evolução da 
pandemia de causa infecciosa denominada Coronavírus Disease 2019 
(COVID-19), cujo agente etiológico é o Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (WHO, 2020a). 

O Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Sars-
Cov-2), também chamado de Corona Virus Disease-19 (COVID-19) 
foi detectado (notificado) em Wuhan, na China, em 31 de dezembro 
de 2019 e se alastrou em todos os continentes, virando uma pandemia. 
A pandemia do novo Coronavirus (COVID-19) trouxe mudanças e 
desafios na vida da população, principalmente referente à necessidade 
do isolamento social (MCINTOSH; HIRSCH; BLOOM, 2020).

A doença, de evolução clínica ainda incerta, demandou um 
olhar especial, voltado para a população de idosos, pois dados têm 
demonstrado uma importante relação da faixa etária do paciente e 
sua carga de morbidades (número e gravidade) com maior risco para 
incidência de desfechos clínicos desfavoráveis (WHO, 2020b). 



  157
Desenvolvimento Humano

A preocupação com a população de 60 anos ou mais tem 
justificativas baseadas em dados demográficos e epidemiológicos. 
Demográficos, pois uma das principais características que marcou o 
século XXI até o momento, foi o envelhecimento populacional que 
caminha a passos largos no mundo e de maneira muito mais acelerada 
no Brasil. Assim, o contexto do COVID-19 tem resultado num cenário 
de maior magnitude para os idosos, pois esta transição epidemiológica 
que acompanhou o envelhecimento populacional predispôs aos altos 
índices de multimorbidades entre pessoas com mais de 60 anos, as 
quais refletem diretamente na saúde dessa população, deixando-a 
mais suscetível às complicações desta doença infectocontagiosa 
(MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016).

As DCNT atingem aproximadamente 75,5% da população 
de idosos (69,3% entre os homens e 80,2% entre as mulheres), sem 
distinção de classe social, principalmente entre idosos de baixa renda 
e escolaridade por serem justamente os mais expostos aos fatores 
de risco e com menor acesso às informações e aos serviços de saúde 
(BONITAR, et al, 2013).

A predisposição dos idosos às DCNT é resultado das 
alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento associadas a 
comportamentos de risco (tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada, 
entre outros), os quais contribuem para a diminuição da capacidade de 
adaptação dos indivíduos ao meio em que vivem, maior vulnerabilidade 
e maiores complicações de saúde frente à novas doenças (GIRONDI 
et al., 2013) como o COVID-19, aumentando ainda mais a demanda 
dos serviços de saúde e demais serviços de atendimento à pessoa idosa.

Ainda, pesquisas clínicas apontam que dentre as principais 
complicações do COVID-19 estão as respiratórias e cardiovasculares, 
sendo estas mais severas na população idosa com diagnóstico de uma 
ou mais DCNT como a hipertensão e diabetes, apontadas como 
principais fatores de risco para o agravamento dos sintomas da doença 
(MCINTOSH; HIRSCH; BLOOM, 2020).

Evidenciam-se assim diversos fatores que contribuem para 
que o cenário do envelhecimento na atualidade represente um 
grande desafio frente ao atual momento de pandemia. Neste sentido 
as diretrizes recomendadas para a segurança dos idosos durante esta 
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pandemia preveem o distanciamento e isolamento social, com (re)
configuração dos comportamentos estando a família e a sociedade 
como sistema de apoio ao idoso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; 
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020; OLIVEIRA et al, 
2020a)

O isolamento com distanciamento social é uma das medidas 
mais efetivas em prol da proteção e valorização da vida humana, pois 
até o momento não existe vacina eficaz para o combate a esse vírus. Os 
dados estatísticos (Boletins epidemiológicos) mostram um aumento 
significativos de novos casos com expansão de forma progressiva para 
os municípios do interior dos Estados brasileiros. 

 O último Boletim epidemiológico lançado em 19 de agosto 
de 2020 relata que: 

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um 
caso confirmado de COVID-19 no Brasil no dia 26 de fevereiro 
de 2020. De 26 de fevereiro a 15 de agosto de 2020 foram 
confirmados 3.317.096 casos e 107.232 óbitos por COVID-19 
no Brasil. O maior número de novos registros de casos ocorreu no 
dia 29 de julho (69.074 casos) e o de novos registros de óbitos em 
29 de julho (1.595 óbitos) (BRASIL, 2020a, p. 7).

Essa doença infecciosa está mudando a dinâmica demográfica 
do Brasil e do mundo, pois as pessoas com comorbidades e idosos se 
classificam como grupo de risco, ou seja, alta prevalência de infecção na 
forma mais grave que podem levar a óbito. Como destaca o Ministério 
da Saúde: “[...] Idosos e pessoas com comorbidades, especialmente 
diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial (HA), se destacam como 
o grupo de maior risco” (BRASIL, 2020a, p. 11). Vivenciamos um 
momento, que a prioridade atualmente é proteger toda a população, 
especialmente os idosos mediante ao isolamento social com o objetivo 
de achatar a curva epidêmica e prevenir o colapso nos sistemas de 
saúde (KALACHE et al., 2020).

As medidas de isolamento social impactaram diretamente no 
cotidiano da população mediante a novas rotinas de trabalho remoto, 
repercutindo em tensão no âmbito doméstico, pois o domicílio das 
pessoas se transformou em local de trabalho, em escola, em espaço 
de lazer e de esportes, em academia, dentre outros (CANUTO et al., 
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2020). De fato, a tecnologia e a globalização auxiliaram, de certa forma, 
na continuidade de tarefas e atividades dos estudantes, professores, e 
outros trabalhadores, pelo acesso remoto (videoconferências). 

Outrossim, essa pandemia faz priorizar e retornar aos princípios 
de higiene, como evidencia Cruz (2020, p.02):

A higienização das mãos, tão proclamada como necessária 
no cuidado em saúde, e tão negligenciada no cotidiano das 
comunidades e dos serviços. Quem diria que veríamos pela cidade 
outdoors anunciando: lave as mãos! E o agora famoso ‘álcool gel’ 
passa a ser protagonista das ações de prevenção da COVID-19. 
Usar máscara, prática agora não restrita a hospitais e centros 
cirúrgicos, mas usada nas ruas e lares, mercados e comunidades, 
de pano e de alta filtração. Discutir a capacidade que um ou outro 
modelo e material apresenta extrapolou o âmbito técnico, e é 
tema entre amigos e nas vizinhanças. É sufocante, mas precisamos 
usar, dizem as pessoas, ainda que relutantes!

Logo, o distanciamento social é uma realidade e uma 
necessidade, e isto reflete hoje em um ato de amor e proteção da vida 
humana, não somente na proteção individual, mas também coletiva. 
Temos hoje a opção de mudar algumas características da sociedade 
líquida, dentre estas a que Bauman (2001) definiu como característica 
marcante de uma sociedade contemporânea: o individualismo. O fato 
é que, a pandemia do coronavírus – COVID -19 e, a consequente 
necessidade de medidas de isolamento e proteção possam unir 
de forma distante a população no que se refere as práticas de 
humanização1 e responsabilidade social, alterando o individualismos 
para o coletivismo. 

4 Intergeracionalidade e o envelhecimento: o apoio necessário em 
tempos de Pandemia

Envelhecer não é sinônimo de adoecer, pois o processo de 
envelhecimento não acontece de forma igual para as pessoas. Cada 
um terá o envelhecimento de acordo com as suas experiências de 
vida anterior. E isso caberá, não apenas para os aspectos físicos do 

1 Ações solidárias através de doações de alimentos, produtos de higiene para comunidade 
mais vulnerável e carentes. 
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seu corpo, mas também nos seus valores de vida e de relações afetivas, 
tanto familiares quanto comunitárias. Como humanos que somos, 
não vivemos sozinhos, todos têm determinadas relações sociais, sejam 
conjugais, parentais ou de amizades, que ao longo da vida vão se 
intensificando, especialmente em relações intergeracionais pois a cada 
década, pela dinâmica desenvolvimentista da vida, novas gerações 
passam a fazer parte. 

Todavia, apesar de todas essas experiências de convivência 
familiar e/ou social, uma das maiores preocupações das pessoas idosas 
é em relação a permanecer com os laços familiares e sociais (não ser 
abandonado) e à manutenção da sua autonomia física e mental, no seu 
envelhecimento, pois conforme Giddens (2008, p. 167) “À medida 
que as pessoas envelhecem, enfrentam uma combinação de problemas 
físicos, emocionais e materiais com que pode ser difícil lidar [...]”. Por 
isso, acrescenta o mesmo autor que “uma das principais preocupações 
das pessoas idosas é manter a independência, liberdade de movimentos 
e a possibilidade de participar de forma plena no mundo social [...]” 
(GIDDENS, 2008, p. 167). 

O aumento da expectativa de vida tem gerado mudanças nas 
estruturas familiares, pois tem proporcionado uma possibilidade de 
diversas experiências intergeracionais nas famílias brasileiras. Barros 
(2009, p. 46) destaca essa temática ao fazer a seguinte citação: “As 
transformações das relações intergeracionais nas famílias de camadas 
médias no Brasil têm sido examinadas pelo impacto, nas relações 
familiares, das redefinições da juventude e velhice.” 

Assim, cada vez um maior número de famílias apresenta a 
presença de idosos em sua constituição familiar. Com isso há uma 
possibilidade de convivência de diferentes gerações na mesma família 
e, o cuidado e o zelo com esses idosos passam a ser responsabilidade 
primeiramente da própria família. Muitas vezes encontramos mais de 
uma geração de idosos convivendo quando em determinadas situações 
ainda, é comum, gerações de idosos cuidando uns dos outros.

“Na sociedade longeva que vem se constituindo nas últimas 
décadas – quando, cada vez mais frequentemente, coexistem quatro 
e até cinco gerações na mesma família, pois, desse ponto de vista, as 
gerações quase não se substituem, se sucedem” (ATTIAS-DONFUT, 
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1993 apud MOTTA, 2010, p. 230). 
Para Motta (2010, p. 229), no sentido sociológico geração 

designa “[...]um coletivo de indivíduos que vivem em determinada 
época ou tempo social, têm aproximadamente a mesma idade e 
compartilham alguma forma de experiência ou vivência, ou têm 
a potencialidade para tal.” E, a mesma autora acrescenta “[...]cada 
momento histórico se realiza com a presença simultânea de várias 
gerações que, mesmo contemporâneas, não têm as mesmas experiências 
e trajetórias de vida.” (MOTTA, 2010, p. 230).

Assim, nesses momentos de necessário isolamento social, 
em razão da pandemia causada pela COVID-19, “[...]as alterações 
demográficas e sociais têm vindo a demonstrar a importância do 
contato entre as gerações, que se assume como uma das estratégias 
para a promoção da solidariedade intergeracional” (RODRIGUES, 
2012, p. 4). Todavia, em razão da Pandemia e os necessários cuidados 
esse contato acaba sendo apenas virtual ou com os protocolos 
disponibilizados pela vigilância sanitária. 

Ainda, referente às questões demográficas relacionadas ao 
envelhecimento em tempos de pandemia, é preciso destacar a 
mudança na estrutura familiar e na distribuição de renda. Muitos 
idosos representam atualmente a única fonte de renda da família 
em um ambiente intergeracional, executam a tarefa de cuidar 
de cônjuges ou familiares com sobrecarga nas responsabilidades, 
outros residem sozinhos mesmo com necessidade de cuidado, tem 
baixa escolaridade, dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos 
e baixa renda (OLIVEIRA et al, 2020a; OLIVEIRA et al, 2020b; 
HAMMERSCHMIDT, SANTANA 2020). 

Estas modificações no padrão demográfico brasileiro, levam a 
mudanças estruturais na sociedade que impõem grandes desafios ao 
momento atual, somado ao fato de ser a população que envelhece, 
mais suscetível às complicações de saúde decorrentes das alterações 
fisiológicas do processo de envelhecer, dos hábitos de vida (FAUSTINO 
et al., 2020) e de exposição a diferentes contextos de vulnerabilidade 
(GEIB 2012).

Nesta direção, há uma preocupação com a dignidade das 
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pessoas idosas no sentido de que não haja abandono e/ou negligência 
familiar em seu cuidado. “A coesão familiar reflete a percepção de 
proximidade enquanto que a percepção de apoio relaciona-se com a 
reciprocidade” (RABELO; NERI, 2014, p.141). 

Porém, é preciso saber distinguir o necessário apoio aos idosos 
nesse período da pandemia, pois em determinadas situações, o 
isolamento do(s) idoso(s) é a garantia do cuidado, conforme alertam 
Hammerschmidt e Santana (2020, p. 05):

É emergente definir e defender que o distanciamento social 
não caracteriza abandono, portanto, cada família em conjunto 
com o idoso precisa refletir e discutir as estratégias importantes 
para seu contexto. Neste momento de pandemia COVID-19, o 
afastamento físico reflete ato de amor, carinho e consideração, 
além de ser estratégia de proteção.

E, para complementar, nesta direção do cuidado aos idosos, 
Kalache e outros (2020, p. 03) alertam sobre a importância das 
políticas de enfrentamento à Pandemia, no sentido de “[...] considerar 
as evidências acumuladas pelos que estudam envelhecimento de 
modo a desenvolver diretrizes voltadas às necessidades dos idosos 
institucionalizados e aos mais fragilizados”.

5 Considerações finais 

Em tempo de aumento expressivo da convivência com pessoas 
idosas, seja em espaços públicos ou privados, em razão da ampliação 
da expectativa de vida, a família e suas diferentes gerações precisam 
demonstrar o cuidado e a responsabilidade com seus idosos. E essa 
característica se torna essencial nesse momento, pelo fato de estarmos 
vivendo um período inédito de Pandemia ocasionada pelo Corona 
Virus (COVID-19). 

Esse inesperado acontecimento epidemiológico que afetou o 
mundo exige o cuidado e o zelo pelas pessoas idosas, todavia uma 
das suas características para o cuidado e a preservação da vida é o 
isolamento social. Mas isso não significa abandono e falta de afeto, 
pois embora distantes, as famílias, em suas diferentes gerações, se 
uniram virtualmente. Assim, esses exemplos de cuidados e zelo pela 
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vida das pessoas idosas servirá de exemplo para o enfrentamento, pelas 
futuras gerações, de novos desafios que virão, pois a dinâmica da vida 
em seu desenvolvimento assim o produz. 
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1 Considerações iniciais

Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para a utilização com segurança 

e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários, vias públicas, 
equipamentos urbanos e transporte coletivo para a movimentação 
as pessoas. Assim, o acesso inclusivo aos benefícios oferecidos pela 
sociedade é cada vez mais considerado como a pedra fundamental 
para a noção do grau do desenvolvimento de uma cidade. Dentre 
os direitos construtores da cidadania da pessoa com deficiência está 
o direito de acesso, cuja visão deve ser priorizada, dentro de uma 
perspectiva inclusiva no espaço municipal, o qual é um protagonista 
importantíssimo na execução de um programa de acessibilidade 
(FEIJÓ, 2003). 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo versar a 
evolução do conceito de pessoa com deficiência por meio de um resgate 
histórico, bem como, analisar as formas de deficiência conforme a 
legislação (Decretos e Portarias). 

Desta forma, esse trabalho é de cunho bibliográfico vinculado 
no Grupo de Estudos Humanos e Pedagógicos (GPEHP) e inserido 
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na Linha de Pesquisa em “Práticas Socioculturais e Sociedade 
Contemporânea” do Programa de Pós-Graduação em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 
Alta (UNICRUZ/RS). 

2 Referencial teórico 

2.1 Evolução do conceito de pessoa com deficiência 

Antes de considerar o conceito de pessoa com deficiência, 
destaca-se os termos de tratamento usados anteriormente. A sociedade, 
por longo tempo usou terminologia discriminatória em relação à 
pessoa com deficiência. Palavras como “inválidos”, “incapacitados”, 
“defeituosos”, “excepcionais”, “pessoas portadoras de deficiência”, 
entre outras expressões, serão abordadas nesta pesquisa.

Sabe-se que a autoestima é processo extremamente abrangente e 
complexo na vida das pessoas, portanto, trabalhar formas de linguagem 
a serem dirigidas às pessoas com deficiência, é, também, preocupação 
desta pesquisa. As maneiras como as pessoas com deficiência são 
chamadas, é fator importante na inclusão. A pesquisa vislumbra uma 
mudança de paradigma, no qual deve prevalecer o total respeito ao ser 
humano. Segundo Santos e Souza (2005) a linguagem é importante, 
visto que uma linguagem inadequada, seja falada, escrita ou usada em 
sinalização reforça estereótipos, muitas vezes magoando e ofendendo 
os indivíduos.

“Pessoa com deficiência” é um termo genérico e se refere a todo 
o segmento, independentemente da característica da deficiência ou 
do tipo de sequela apresentada. Assim, cegos, surdos, paraplégicos, 
tetraplégicos, paralisados cerebrais, dentre outros, são agrupados em 
áreas de deficiência física, mental ou sensorial. Outra denominação 
recebida é a de “pessoa com necessidades especiais”, adotada dentro da 
área técnica. Doutrinariamente, uma nova denominação surgiu para 
suprir o alcance do termo genérico pessoa portadora de deficiência, 
que é pessoa com alguma patologia, referindo-se aos portadores de 
diabetes, do vírus HIV/AIDS, dos hemofílicos, etc (FEIJÓ, 2003). 
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A forma com que as pessoas com deficiência são chamadas 
repassa para a linguagem fator importante de não descriminação. É de 
saber comum que sempre houve dúvidas no que diz respeito à forma 
correta de designar essas pessoas. Destarte, apresenta-se, a seguir uma 
linguagem usada de forma degradativa e discriminatória, em que, 
somente com os direitos das pessoas com deficiência, a população 
alterou seu tratamento quanto às denominações. Feijó (2003, p. 26) 
elenca diversas nomenclaturas nacionais que se referem aos grupos as 
pessoas com deficiência (atualmente, assim denominadas), dentre elas:

Indivíduos de capacidade limitada, minorados, impedidos, 
descapacitado, excepcionais, minusválidos, inválido, além de 
deficiente. Destas expressões, “excepcional” foi a adotada na 
Emenda Constitucional de 1969, usada até 1978, trazendo uma 
ideia mais ligada à deficiência mental; e “deficiente”, utilizada 
de 1978 até antes da CF/88, sendo mais incisiva, pois refere-se 
diretamente à deficiência do indivíduo.

Para a construção de uma sociedade inclusiva, deve ser 
observada a linguagem verbal, a qual pode ser um meio de expressar 
respeito ou discriminação em relação à pessoa com deficiência. 

Assim, nota-se que houve uma evolução do entendimento 
das deficiências e mais especificamente do conceito. Desse modo, a 
nomenclatura “pessoa com deficiência” é a utilizada atualmente no 
Brasil, sendo incorporada pela Constituição Federal de 1988, pois visa 
caracterizar que a pessoa apresenta uma deficiência, mas a deficiência 
não é a pessoa. Tratase então, de expressão que busca ressaltar o 
conceito de pessoa, diminuindo a desvantagem e o preconceito 
gerados por uma abordagem que, até pouco tempo, reduzia a pessoa 
a sua deficiência, além de caracterizar todo um grupo de indivíduo 
(FEIJÓ, 2003). 

A conceituação apresentada no art. 3º, I e II do Decreto n° 
3298/99, regulador da Lei n° 7853/89, que dispõe sobre a Política 
Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência é a seguinte:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I- deficiência 
- toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
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normal para o ser humano; II- deficiência permanente - aquela 
que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 
que se altere, apesar de novos tratamentos (BRASIL, 1999, p.01).

Apesar dessa conceituação, no entender do Programa de Ação 
Mundial para as Pessoas com Deficiência, organizado pelas Nações 
Unidas – ONU, Feijó (2003, p. 24) deficiência “é toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica”. Frota e Lanchoti (2011) salientam que em 2008, a 
ONU promulgou um documento que promoveu o Brasil a 34° país 
membro da Organização das Nações Unidas a ratificar a Convenção 
e comprovar seu respeito pelos direitos humanos das pessoas com 
deficiência. Esse texto, após a validação da ONU foi republicado no 
Diário Oficial do Senado Federal em 20 de agosto do mesmo ano.

O art. 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, promulgada 19 no Decreto n° 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, define pessoas com deficiência como: “Aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades 
de condições com as demais pessoas” (RIBEIRO, 2014). 

Atualmente, a terminologia mais utilizada é “pessoa com 
deficiência”, tanto que Almeida (2014, p. 1) define “pessoa com 
deficiência” como “aquela que apresenta, em comparação com a 
maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou 
intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter 
permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o meio 
físico e social.” Para Silva, Henrique e Rocha (2015, p. 18):

A deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano. As patologias ou lesões, que acometem 
qualquer um destes desempenhos funcionais, podem acarretar ao 
indivíduo limitações físicas de graus e gravidades distintas e até 
irreversíveis.

Menciona-se que, independente de qual seja a deficiência, 
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ela deve ser encarada pela sociedade como uma normalidade e não 
anormalidade. Defende-se esse posicionamento, pois essa pode 
acontecer com qualquer um, e ninguém está ileso de ser acometido 
por deficiência, seja ela por hereditariedade ou adquirida ao longo da 
vida. 

Na opinião de Benenzon (2001), a deficiência propriamente 
dita não é uma característica de certas pessoas, mas a consequência 
de uma relação entre o mundo circundante e ela própria, já que, por 
lesão ou enfermidade, ou qualquer outra causa, ela tropeça em uma 
dificuldade superior à normal para se desenvolver na vida. 

Cabe salientar que apenas sendo uma figura de linguagem ou 
conceito, jamais houve ou haverá um único termo correto, válido 
definitivamente em todos os tempos e espaços. A razão disso reside 
no fato de que a cada época são utilizados termos cujo significado 
é compatível com os valores vigentes em cada sociedade enquanto, 
está evolui em seu relacionamento com as pessoas que possuem 
determinada deficiência. 

2.2 Formas de deficiência

 É importante ressaltar que a deficiência acompanha a 
humanidade através da sua evolução, uma vez que a circunstância 
de haver uma considerável parcela de pessoas com 20 algum tipo de 
deficiência não é uma situação recente (CARDOSO e CUTY, 2012). 
Em algumas formas de deficiência, é pertinente entender a necessidade 
que as pessoas têm em relação à acessibilidade que demandam. Por isso, 
é importante definir e caracterizar as formas de deficiência, quanto à 
deficiência mental (Intelectual), física, visual, auditiva e múltipla. A 
deficiência mental, é conceituada por Feijó (2003, p. 33):

Como desenvolvimento mental incompleto ou inadequado 
acarretando transtornos para uma adequação social independente 
e autônoma. Incapacidade de um comportamento intelectual 
dentro das habilidades permitidas pela idade cronológica, 
verificada por meio de testes psicométricos.

Nos deficientes mentais, o comportamento pessoal e social é 
muito variável e não se pode, portanto, falar de características iguais em 
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todos os indivíduos. Não existem duas pessoas, deficientes ou não, que 
possuam as mesmas características ou constituições biológicas. Assim, 
a variedade é enorme. Para alguns indivíduos é notável o atraso de 
desenvolvimento, enquanto outros apresentam um aspecto saudável, 
aparentemente difícil em identificar a deficiência (BAUTISTA, 1997). 

Legalmente, o Decreto nº 3298/99 que regulamenta a Lei nº 
7853/89, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa com Deficiência, define em seu art. 4º, IV, que:

O funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoitos anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) 
cuidado pessoal; c) habilidades sociais; utilização da comunidade; 
d) saúde e segurança; e) habilidades acadêmicas; g) lazer e h) 
trabalho (BRASIL, 1999).

Com relação à deficiência física, de acordo com Xavier e 
Boareto (2015), consiste na alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 
da função física. Para Feijó (2003, p. 36):

A deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho 
locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema 
muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam 
quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem 
produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade 
variáveis, segundo o(s) segmento(s) corporais afetados e o tipo de 
lesão ocorrida.

Silva (2010) comenta que a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas apresenta o conceito de pessoas com mobilidade reduzida 
de uma maneira mais fácil de ser compreendida. Dessa forma para a 
ABNT, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, 21 temporária 
ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se 
com o meio e de utilizá-lo.

O já citado Decreto nº 3298/99, em seu art. 4º, I define a 
deficiência física como sendo: 

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
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monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 
que não produzem dificuldades para o desempenho de funções 
(BRASIL, 1999).

Gugel (2006, p. 32) descreve o comprometimento da função 
física pode apresentar-se sob as formas de: 

Paraplegia - perda total das funções motoras dos membros 
inferiores.

Paraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros 
inferiores.

Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro 
inferior ou superior.

Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um só 
membro inferior ou superior.

Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros 
inferiores e superiores.

Tetraparesia - perda parcial das funções motoras dos membros 
inferiores e superiores.

Triplegia - perda total das funções motoras em três membros.

Triparesia - perda parcial das funções motoras em três membros.

Hemiplegia - perda total das funções motoras de um hemisfério 
do corpo.

Hemiparesia - perda parcial das funções motoras de um 
hemisfério do corpo.

Amputação - perda total ou parcial de um determinado membro 
ou segmento de membro.

Paralisia Cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso 
central, tendo como consequência alterações psicomotoras, 
podendo ou não causar deficiência mental.

As ABNT, ao apontar as dimensões de espaço, de equipamento 
e mobiliário urbano, com base nos parâmetros antropométricos de 
uma pessoa em cadeira de rodas, define os limites de alcance manual e 
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visual, para que se procedam as condições adequadas de acessibilidade 
(GUGEL, 2006). 

A deficiência visual se refere a uma redução da acuidade visual 
central ou a uma perda subtotal do campo visual, devido a um processo 
patológico ocular ou cerebral. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) considera que existe deficiência visual quando a acuidade visual 
de ambos os olhos, com correção, é igual a 0,3. A maioria dos países 
considera cegueira quando a acuidade visual, com correção, é igual ou 
inferior a 0,1, ou se existe uma redução do campo visual inferior a dez 
graus (BAUTISTA, 1997; XAVIER e BOARETO, 2015).

 Decreto nº 3298/99, em seu art. 4º, III, conceitua deficiência 
visual como aquela “acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 
melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, 
ou ocorrência simultânea de ambas as situações” (BRASIL, 1999). 
É pertinente esclarecer que o termo deficiência visual diz respeito a 
uma situação irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude 
de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico 
e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais (ASSIS e POZZALI, 
2005).

Já a deficiência auditiva, os conceitos gerais sobre surdez, 
classificações, técnicas e métodos de avaliação da perda auditiva e 
características dos diversos tipos de surdez são fundamentais para 
compreender as implicações da deficiência auditiva. Entretanto, o 
conceito de perda auditiva nem sempre é suficientemente claro para a 
pessoa que toma contato pela primeira vez com o problema da surdez. 
Muitas vezes não se compreende bem porque é que há tanta diferença 
no prognóstico e na metodologia a utilizar para pessoas que têm perda 
auditiva (BAUTISTA, 1997; XAVIER e BOARETO, 2015). 

De acordo com art. 4º, II do Decreto nº. 3298/99, que dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência:

A deficiência auditiva é a perda parcial ou total das possibilidades 
sonoras, variando de graus e níveis como segue (BRASIL, 1999): 
de 25 a 40 decibéis (dB) - surdez leve; de 41 a 55 (dB) - surdez 
moderada; de 56 a 70 (dB) - surdez acentuada; de 71 a 90 (dB) - 
surdez severa; acima de 91 dB - surdez profunda e anacusia.
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Segundo Feijó (2003), a deficiência auditiva é considerada 
genericamente como a diferença existente entre a performance do 
indivíduo e a habilidade normal para a defecção sonora de acordo 
com padrões estabelecidos pela American National Standarts Institute 
- ANSI. 

Por sua vez, a deficiência múltipla é compreendida por Godói 
(2006) como conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de 
ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento 
social. No entanto, não é o somatório dessas alterações que caracterizam 
a múltipla deficiência, mas sim o nível de desenvolvimento, as 
possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e de 
aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas 
pessoas. 

O Decreto nº 3298/99, em seu art. 4º, V, conceitua a “a 
deficiência múltipla como associação de duas ou mais deficiências” 
(BRASIL, 1999). Implica uma gama extensa de associação de 
deficiências que podem variar conforme o número, a natureza, 
a intensidade e a abrangência das deficiências associadas e o efeito 
dos comprometimentos decorrentes, no nível funcional. Para outros 
autores, a deficiência múltipla seria “a ocorrência de apenas uma 
deficiência, cuja gravidade acarreta consequências em outras áreas” 
(BRASIL, 2000 p. 47).

Essas definições, embora possuam a força de vincular 
os funcionários da Administração Pública, não são exatamente 
definições legais porque decorrem de ato do Poder Executivo. Vale 
dizer, o Poder Executivo não é legislador e, por isso mesmo, seus atos 
normativos não têm a força de lei. O Decreto nº. 3298/99 veicula 
orientações normativas dirigidas fundamentalmente aos funcionários 
da Administração Pública. Pode-se asseverar que o decreto contém a 
interpretação do Poder Executivo em relação às normas da Constituição 
ou das leis, para fins de tomada de decisão no âmbito administrativo. 
Desse modo, as pessoas com deficiência excluídas da definição, caso 
se sintam prejudicadas, podem pleitear seus direitos perante o Poder 
Judiciário (ASSIS; POZZALI, 2005).
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3 Considerações finais

A trajetória histórica do conceito de Pessoa com deficiência, 
percorreu muitos caminhos, mas com a constituição de 1988, as 
pessoas com deficiência conquistaram uma efetivação na legislação de 
seus direitos. No entanto, ao pensarmos no protagonismo das lutas 
para alcançar o devido respeito e tornarem-se sujeitos de direitos e 
igualdade, nem sempre foi fácil.

Devemos minimizar os problemas da humanidade 
principalmente tornando espaços públicos e privados com 
acessibilidade, pois um espaço acessível é aquele que acolhe a todos 
em qualquer momento de suas vidas. Além disso, acessibilidade 
é a possibilidade de acesso a um lugar, influenciando sobre o nível 
de valores essenciais na sociedade, ponderando diferentes tipos de 
oportunidades, como emprego, locais de compra, locais de lazer, 
restaurantes, dentre outros.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Reflexões Contemporâneas e Interdisciplinares

Volume II

Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa 
o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, 

das participações comunitárias e do sentimento de 
pertencer a espécie humana.

(Edgar Morin)


