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A p r e s e n t a ç ã o
    

Douglas Apratto Tenório1

 

Esta obra “Saúde e Educação na Sociedade Contemporânea” traz 
a contribuição dos doutorandos do DINTER CESMAC/Universidade 
Mackenzie com temas tratados no período do curso Stricto Sensu 
interinstitucional.

É uma edição muito especial para o CESMAC, fruto de um exitoso 
trabalho de parceria com uma das mais conceituadas universidades 
brasileiras, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alegra-nos que 
esse Doutorado conjunto, acabou se consolidando como um verdadeiro 
somatório de importantes pesquisas. Uma prova inquestionável que 
o sucesso acadêmico pode ser feito compartilhando esforços de duas 
instituições universitárias, afinal somos passageiros de um mesmo 
barco, a educação brasileira.

A Universidade Mackenzie já ultrapassou os seus 150 anos de 
existência. O CESMAC completa o seu cinquentenário em 2023. São 
duas agremiações universitárias que têm história e reconhecimento 
de suas ações junto à sociedade brasileira. Uma trajetória que reúne 
excelência acadêmica e pedagógica na construção do futuro.

Os vários trabalhos reunidos neste livro são um belo motivo para 
comemoração e, ao entregar os diplomas dos doutorandos do curso 
DINTER em Distúrbios do Desenvolvimento teremos orgulho de dizer 
que superamos tempos difíceis em plena pandemia do COVID-19.

1 Vice-Reitor do CESMAC
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Mostramos do que os nossos professores e pesquisadores são 
capazes de fazer, indicando estudos e alternativas para difícil conjuntura 
social do Brasil. Ineditismo, alternativas para inclusão social, debate de 
matérias desafiadoras do século 21, doutorandos à frente do seu tempo, 
sabemos que as nossas duas universidade têm por missão produzir, 
multiplicar  e recriar o saber coletivo, comprometidos também com a 
excelência pedagógica, com a inclusão social, a utopia e a produção de 
conhecimento úteis para a sociedade.

Maceió, 21 de fevereiro de 2022



P r e f á c i o

Apresentamos com satisfação o livro intitulado “Saúde e Educação 
na Sociedade Contemporânea: Investigação Científica e Retorno 
Social”, que reúne temas discutidos no Simpósio TRANSTORNOS 
DO DESENVOLVIMENTO: uma discussão interdisciplinar, ocorrido 
nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021. Esse evento representa uma das 
ações vinculadas ao Doutorado Interinstitucional em Distúrbios do 
Desenvolvimento do Centro Universitário Cesmac em parceria com 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O Simpósio interdisciplinar contou com a participação dos 
docentes e discentes do Dinter, com palestras e mesas que tiveram 
como objetivo debater temas relacionados aos trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos pelo grupo. 

Um projeto de doutorado é sempre um grande desafio. 
Uma proposta interinstitucional pode ser ainda mais desafiadora, 
considerando as distâncias físicas entre as instituições parceiras e, no 
caso específico, ter sido atravessado por um período de Pandemia como 
a da Covid-19, com todos os impactos na saúde física, mental, nas esferas 
econômicas e sociais. Foram muitas as necessidades de adaptações e 
estratégias para enfrentamento de todos os desafios em andamento.

O livro é publicado sob a forma de acesso aberto, política adotada 
para aumentar a visibilidade de nossos trabalhos e tornar o texto 
acessível a um maior número de leitores. O projeto iniciado em 2018 
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formará novos doutores, docentes do Centro Universitário Cesmac. 
Parabéns a todos que acreditaram nesse desafio. Gestores, Docentes e 
principalmente, os novos Doutores!

 Os organizadores

Evanisa Helena Maio de Brum
Luiz Renato Rodrigues Carreiro

Silvana Maria Blascovi-Assis
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DIÁLOGOS DA
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A inclusão escolar é um tema fundamental discutido pelas 
pessoas que trabalham por uma educação de qualidade e para todos. 
Neste grupo, dentre outros profissionais, estão os pedagogos, psicólogos 
escolares e, mais recentemente, os neuropsicólogos, especialmente 
aqueles que têm seu foco no estudo do desenvolvimento infantil. Para 
a ampliação desse debate, faz-se necessário estreitar os diálogos entre a 
psicologia escolar e neuropsicologia sobre inclusão e sua relação com a 
vulnerabilidade social.

A educação tradicional, que influenciou todo o sistema 
educacional ocidental, surge no início da Idade Média, tendo sua origem 
nas escolas monásticas, que visavam formar os filhos dos nobres para a 
vida religiosa. É fruto desse modelo que o processo formal de educação 
no Brasil se inicia em 1551 com a chegada da Companhia de Jesus, o que 
deixa à cargo da igreja católica a educação formal, tendo como objetivo 
principal o processo de catequização daqueles que se encontravam 
em terras brasileiras. Apenas em 1758, com a Reforma Pombalina nas 
colônias portuguesas, que vem à tona o pensamento de que a educação 
é um direito de todos e dever do Estado. Todavia, a influência religiosa 
na educação terá importante papel no sistema educacional brasileiro até 
os dias de hoje, embora a educação como função do Estado no Brasil 
tenha um caráter laico (1).

A Psicologia constitui-se, enquanto área própria do 
conhecimento, na segunda metade do século XIX, período que 
coincide com o surgimento da escola nova, no final do século XIX, 
existindo estreita relação entre a Psicologia e a Pedagogia na busca 
dos motivos pelos quais a criança não aprende. De um modo geral, a 
responsabilização por esse processo se deu na perspectiva de buscar na 
criança os motivos por ela não aprender. A influência da Escola Nova 
trouxe aspectos positivos, como a valorização do indivíduo e o respeito 
à diversidade, e negativos, como manter e ampliar a elitização do ensino 
focado no estudante. Embora existam registros de discussões desde o 
século XIX, é apenas com a Constituição cidadã de 1988 que a discussão 
sobre inclusão começa a ganhar destaque na sociedade brasileira (2). 
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A psicologia educacional no Brasil tem início no século XX, 
com forte influência das correntes de pensamento da Europa e EUA. 
Apenas na segunda metade do século XX, a Psicologia Escolar começa 
a tentar romper com este modelo consolidado, buscando um olhar que 
vá além da criança, sua família ou da professora, enquanto responsáveis 
pelas dificuldades para aprender (3). A partir de 1990, consolidam-se 
as elaborações de políticas públicas no campo da educação que buscam 
combater a exclusão social, que ocorria através dos altos índices de 
repetência existentes, do abandono da escola e da dificuldade de acesso 
da pessoa com deficiência. 

Nos dias atuais, vivemos no contexto de educação para todos, 
embora nem sempre as condições ideais estejam presentes (4). Percebe-
se que a forma hierarquizada de implementação das políticas públicas 
ainda é uma constante. Muitas vezes, também não se consideram 
as contribuições de quem está no dia a dia da escola na elaboração 
dessas políticas, além de falta de infraestrutura para a efetivação 
dessas políticas e da desqualificação da população atendida na maioria 
absoluta das escolas públicas, havendo desconhecimento por parte da 
sociedade das políticas educacionais a serem implementadas. Todos 
esses processos podem levar à alienação do trabalho pedagógico, em 
que o educador, envolvido com as demandas do cotidiano, perde a 
perspectiva mais ampla do papel da educação em nossa sociedade. Isso 
deve ser combatido por meio da valorização do trabalho docente com 
amplo espaço de debate sobre sua prática e construção de um campo de 
diálogo com diferentes áreas de conhecimento que podem promover 
junto à comunidade acadêmica uma ação educativa para todos.

A UNESCO, no relatório “Educação: um tesouro a descobrir”, 
descreve os quatro pilares da educação, visando ao desenvolvimento 
cognitivo e emocional dos estudantes, uma formação holística da 
pessoa, tanto para o mundo do trabalho quanto para a vida, tornando-
se cidadãos aptos a viver em sociedade no respeito às diversidades, 
conseguindo lidar com as adversidades que a vida nos impõe (5). Os 
quatro pilares da educação e objetivos a serem alcançados com eles são: 
Aprender a conhecer, que visa a construção de uma pessoa autônoma e 
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crítica, capaz de fazer escolhas; Aprender a fazer, realçando a de colocar 
em prática o aprendido; Aprender a conviver com o outro; Aprender 
a ser, que explora o desenvolvimento humano na sua integralidade na 
construção de um cidadão ético, crítico e responsável, autônomo.

Visando à implementação de políticas educacionais que garantam 
a implementação desses quatro pilares, torna-se necessário considerar 
a questão da vulnerabilidade social, que é entendida como pessoas ou 
grupos sociais expostos a condições de risco potencial de perda de seu 
bem-estar social, estando geralmente associada à inserção precária 
no mercado de trabalho e à fragilidade de acesso a possíveis suportes 
ou a oportunidades sociais (saúde, educação, lazer, entretenimento, 
segurança, etc.), dificultando ainda mais sua capacidade de enfrentar e 
superar sua condição de risco social (6).

É importante ressaltar que a comunidade escolar deve 
manter relação com o sistema educacional como um todo, onde são 
determinadas e implementadas políticas educacionais. É fundamental 
dialogar com as partes envolvidas no processo educacional: professores, 
direção, estudante, família e sociedade em geral.

Problemas estruturais da educação muitas vezes têm se 
misturado ao debate sobre inclusão (7). Nesse contexto, entende-se 
a Medicalização da Educação como a transformação de questões de 
ordem social e política em questões médicas. Não se trata de negar as 
questões médicas, mas sim, de buscar resolver as questões educacionais 
por meio de soluções pedagógicas. Qualquer tipo de reducionismo é 
perigoso, com tendência a nos induzir a erros de compreensão. Uma 
boa avaliação é fundamental, pois dificuldades de aprendizagem podem 
ocorrer devido a vários fatores: educação inapropriada, condições 
socioeconômicas e de vulnerabilidade social, além das dificuldades no 
desenvolvimento cognitivo de base biológica, como os transtornos do 
neurodesenvolvimento (8). Devemos olhar não o fracasso do estudante, 
mas o potencial de um sujeito ativo, capaz de aprender, comprometido 
eticamente consigo e com o outro (3). Daí a necessidade de diálogo entre 
a diferentes áreas da psicologia e educação na busca de ações afirmativas 
para o desenvolvimento humano.
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Apesar dessas questões, verifica-se aumento das discussões sobre 
necessidade de ampliação políticas públicas em educação, na interlocução 
entre educação e psicologia escolar incluindo outros campos como a 
neuropsicologia. Desse modo, é fundamental compreender que educar 
é produzir nos indivíduos algo que foi construído historicamente, de 
modo a fornecer elementos de compreensão e crítica às condições 
concretas da vida dos homens. A apropriação do conhecimento 
construído pela humanidade deve ser resultado da principal atividade 
das crianças em idade escolar.

Para a Psicologia Escolar, o homem é multideterminado, 
constituído nas mais variadas relações sociais, biológicas, culturais e 
históricas, muitas vezes, com grande influência escolar. Assim, educar 
implica em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é o de identificar 
os elementos culturais que devem ser assimilados pelos indivíduos. A 
escola se constitui em lugar privilegiado de transmissão de conhecimento 
acumulado por uma cultura. Não aprendemos apenas na escola, 
mas com todas as dificuldades que possam existir, é na escola que o 
conhecimento sistematizado é transmitido de forma mais eficiente. O 
que nos leva à segunda questão: devemos descobrir as melhores formas 
para atingir esse objetivo de transmitir conhecimento. As questões 
didático-pedagógicas são um constante desafio para os educadores.

É sempre importante lembrar que o espaço escolar é um lugar 
de disputas políticas, onde tanto a forma como se ensinará quanto o 
conteúdo a ser desenvolvido refletem a relação de poder existentes em 
nossa sociedade. Cabe a nós, agentes de construção deste processo, 
buscar garantir educação pública e de qualidade para toda a sociedade, 
com conteúdos e forma de transmissão e construção do conhecimento 
que privilegiem a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes, 
agentes ativos no processo de escolarização. Espaço escolar é espaço 
pedagógico. Espaço clínico é apoio à prática escolar.

 O espaço escolar deve ser marcado por práticas pedagógicas. 
Nesse contexto, o conhecimento clínico deve subsidiar ações do 
professor na promoção de um aprendizado adequado ao seu aluno, 
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daí a necessidade de uma clareza sobre trocas de informações entre 
diferentes campos de saber, como apregoado por uma abordagem 
interdisciplinar do desenvolvimento humano. É importante entender 
que todo diagnóstico clínico deve ser acompanhado de avaliação 
pedagógica que irá auxiliar na definição de estratégias a serem adotadas 
em cada situação. É sempre importante lembrar que um diagnóstico, 
no contexto escolar, só faz sentido se vier acompanhado de estratégias 
de intervenção que vise a melhor aprendizagem dos estudantes. Caso 
contrário, o diagnóstico servirá apenas para estigmatizar e gerar 
preconceito no campo educacional (9) (10).

Quando o acompanhamento psicológico se faz necessário, é 
importante ter múltiplos espaços de diálogo constante com diferentes 
profissionais que possam contribuir para o aprendizado dos alunos em 
condições de inclusão, como psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, 
psicopedagogo, que façam seus atendimentos clínicos fora da escola, 
mas que possam contribuir com a aprendizagem efetiva do aluno no 
contexto da sala de aula regular. Esse processo de encaminhamento 
precisa ser discutido com os professores, com os responsáveis pelo 
estudante e com o próprio estudante (11). 

Integrando o campo de saberes necessário para compreender o 
desenvolvimento infantil e, consequentemente, os processos relacionais 
e de aprendizagem que ocorrem no espaço escolar, a Neuropsicologia 
tem encontrado um espaço para contribuir com esse processo. A 
neuropsicologia é uma área de conhecimento interdisciplinar que integra 
conhecimentos do funcionamento dos sistemas biológicos atrelados ao 
funcionamento cerebral e à compreensão dos processos psicológicos 
que nos permitem compreender o mundo que nos cerca em toda sua 
complexidade (12). A neuropsicologia cognitiva integra conhecimentos 
das neurociências que estudam a organização e funcionamento cerebral e 
da expressão de processos mentais, pelos quais selecionamos informações 
do mundo, armazenamos tais informações, evocamos, integramos 
com conhecimentos anteriores para produzir novos conhecimentos e 
organizamos respostas organizadas em uma linguagem decodificada 
além de ações motoras pelas quais nos expressamos no mundo. Tudo 
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isso ocorre de modo integrado, sem separação do biológico e social. 
Somos um organismo biológico estruturado socialmente, produtos de 
uma cultura que influencia nosso desenvolvimento e que à medida que 
nos desenvolvemos podemos conhecer o mundo de um modo mais 
complexo. Esse processo não é novo, ele encontra-se descrito nas teorias 
do desenvolvimento de Piaget com as suas fases de desenvolvimento, 
quando a complexidade da fase seguinte se estrutura nas habilidades 
desenvolvidas na anterior.

A neuropsicologia no contexto escolar, tem recebido mais 
destaque atualmente, entretanto muito do conhecimento atual 
já se estabeleceu anteriormente nos estudos da neuropsicologia 
russa com Luria e Vygotsky no início do século XX. Ao se referir 
a Vygotsky, Luria escreve que uma das grandes contribuições do 
Vygotsky foi propor uma alternativa à dicotomia da psicologia 
naturalística e da psicologia dos processos complexos, por meio do 
estudo do desenvolvimento, sendo essa vertente uma que não nega 
nem a contribuição de uma base biológica necessária sobre a qual as 
interações sociais permitem a evolução humana (13). Nesse sentido, 
a neuropsicológica, quando toma por base esses conhecimentos é 
de fundamental importância estar integrada à área da educação, 
compreender os processos de aprendizagem e as oportunidades que 
devem ser implementadas para garantir o aprendizado de acordo 
com o máximo da potencialidade individual.

A constituição das salas de aula deve garantir a diversidade que 
é tão importante no processo de ensino e aprendizagem. Isso não pode 
ser uma ação meramente burocrática e os professores devem fazer parte 
desse processo. O número elevado de alunos, na maioria das escolas, tem 
dificultado o processo de escolarização e precisa ser enfrentado pelas 
políticas públicas no campo da educação. Lidar com a diversidade exige 
recursos. Toda educação de qualidade tem custos altos, o que nos faz 
lembrar que não existe educação de qualidade barata. Todavia, o gasto 
não pode ser visto como custo, mas sim, como investimento na formação 
da sociedade. O educador também necessita de formação contínua, em 
uma sociedade que se transforma a todo instante. Além dos estudantes, 
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o professor também necessita dos recursos para ter acesso a tudo que 
a sociedade oferece, como cultura, esporte, lazer, entretenimento. O 
pensar de forma crítica exige maior compreensão sobre os processos de 
constituição social. Nesse sentido, a cultura geral é fundamental para o 
ensino e aprendizagem de conteúdo específico.

A família é mais do que a soma de seus membros. A escola 
é mais do que a soma de seus funcionários e alunos. A educação 
considera a pessoa no contexto no qual ela está inserida. Escola, 
professores e famílias devem considerar os problemas de comunicação 
como parte da dificuldade de aprendizagem. Nos dias atuais, a 
pandemia da covid-19 não as criou, mas ampliou as desigualdades 
presentes na educação e na sociedade como um todo. A utilização das 
tecnologias nos indicou o abismo existente entre aqueles que possuem 
recursos financeiros e, por consequência, tecnológicos, com recursos 
que lhe permitiram o estudo a distância, em relação às pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, que estudam no sistema público 
e com muitas dificuldades de acesso. Nesse grupo, também estão as 
pessoas com deficiência, dificuldade de aprendizagem, sem acesso ao 
que a sociedade oferece de melhor no processo de aprendizagem. A 
vulnerabilidade social, associada e ampliada pela exclusão digital, onde 
há falta de recursos tecnológicos e acesso a propostas pedagógicas não 
presencias necessárias para esse período da pandemia, certamente 
precisará ser cuidado nos próximos anos.

Legislação como as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Especial (DCNEE) de 2001, a Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) de 2008 e os 
Marcos político-legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva são importantes instrumentos na construção de uma educação 
de qualidade para todos (14) (15).

A escola inclusiva exige o repensar do papel da escola enquanto 
local de diversidade e de construção de autonomia, o papel do professor 
enquanto mediador desse processo, garantindo um olhar da diferença, 
mas não da desigualdade para além do âmbito escolar. Isso nos mostra 
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que, embora saibamos da necessidade de estratégias especificas para 
garantir a saúde dos profissionais da educação, como vacinação de todos 
os profissionais envolvidos, do ponto de vista pedagógico, o retorno às 
aulas é fundamental para diminuir as desigualdades sociais. O retorno 
não é precoce, e, sim, tardio. Os prejuízos causados pela Pandemia na 
aprendizagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social terão 
um caráter bastante perverso nessas gerações.

Cabe ao psicólogo, seja da área da psicologia escolar, seja da 
área da neuropsicologia, em sua luta por uma educação de qualidade, 
contribuir com a elaboração de propostas de políticas públicas que 
contribuam com o processo de aprendizagem, buscando proporcionar 
que a escola seja um espaço democrático de aprendizagem e respeito 
à subjetividade humana. Ser Psicólogo Escolar é, antes de mais nada, 
ter uma forma de olhar e compreender os fenômenos relacionados 
à educação. Ponto pacífico: o objetivo final da escolarização é a 
aprendizagem do aluno. Desse modo, as ações desenvolvidas no 
ambiente escolar devem considerar esse objetivo, mas é claro, que a 
concepção de aprendizagem nesse caso deve ser entendida em seu 
sentido amplo, tanto o aprendizado formal do conteúdo acadêmico 
quanto o aprendizado das relações sociais.

A partir de 2019, o Brasil entra em processo de deterioração 
de vários sistemas sociais, incluindo-se nesse processo o campo da 
educação. Discussões extremamente ideologizadas são feitas justamente 
com o argumento de desideologizar a educação. Passam a fazer parte do 
cotidiano escolar discussões como a Escola sem partido, visando eliminar 
qualquer perspectiva crítica em nome de uma pseudo educação técnica 
e desideologizada. Começa-se a rediscussão do modelo de inclusão, 
visando acabar com um modelo de escola para todos, com todo aluno 
em qualquer escola e resgatando o conceito do modelo exclusivista 
de escola especial em substituição da escola regular e que prioriza a 
diversidade e a troca de experiências (16) (17). No cerne dessa questão 
está a concepção de uma escola para poucos, onde os recursos seriam 
concentrados nos melhores alunos na perspectiva da meritocracia. Com 
isso, haveria a exclusão das disciplinas reflexivas de caráter holístico, 
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como Sociologia, Filosofia e Psicologia, com foco na profissionalização já 
no ensino médio, integrando uma forma de pensamento único e acrítico 
na educação. Contrapondo-se a esse modelo de educação, caminhando 
na direção de uma educação ampla, irrestrita, inclusiva, é necessário 
levar em consideração todos os aspectos de desenvolvimento biológico, 
interação social e aqueles fatores intervenientes que atravessam o 
processo de aprendizagem e podem afetá-lo diretamente. 

Pensando em uma educação ampla, irrestrita, inclusiva, 
é necessário levar em consideração todos os aspectos, tais como 
o desenvolvimento biológico, interação social e aqueles fatores 
intervenientes que atravessam o processo de aprendizagem e podem 
afetá-lo diretamente, de acordo com o atlas de vulnerabilidade social (18). 
Os conceitos de exclusão e de vulnerabilidade social têm sido cada vez 
mais utilizados, no Brasil e no exterior, em diferentes contextos políticos 
e sociais, num esforço de ampliação do entendimento das situações 
tradicionalmente definidas como de pobreza, buscando expressar 
uma perspectiva ampliada complementar àquela atrelada à questão da 
insuficiência de renda. Assim como as noções de necessidades básicas 
insatisfeitas, pobreza multidimensional e desenvolvimento humano, 
exclusão e vulnerabilidade social são noções antes de tudo políticas 
que introduzem novos recursos interpretativos sobre os processos 
de desenvolvimento social, para além de sua dimensão monetária 
(18). Nesse contexto, a educação, e os processos de inclusão escolar, 
por conseguinte, devem ter um papel protetor ao desenvolvimento 
infantil, criando condições de suporte social e familiar para garantir o 
aprendizado e pleno desenvolvimento dos seus alunos. 

Pensar na educação, numa perspectiva inclusiva, exige esforço 
porque confronta o que a nossa sociedade criou ao longo dos séculos. 
A escola deve ser considerada um lugar de aprendizado e convívio 
social, e as diferentes pessoas devem ter oportunidades de acordo 
com as suas necessidades. Neste contexto, identificar locais de maior 
vulnerabilidade e explicitar políticas públicas de renda e de saúde para 
mitigar esses índices é fundamental. Um estudo divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa e Econômica Aplicada (IPEA) descreve que Alagoas é o 
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estado do Nordeste que apresenta um maior percentual de municípios 
com alta vulnerabilidade social (18). O município de Maceió, por sua 
vez, no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
numa escala de 0 a 10, Maceió obteve nota 3 na avaliação dos anos finais 
do Ensino Fundamental. Além disso, na faixa etária de 6 a 14 anos, 
apresenta uma das piores taxas de escolarização do Brasil, pois, em 5.570 
municípios, ocupa a posição 5.014. Destaca-se, também, que a maioria 
das crianças que ingressam no Ensino Fundamental não frequentaram 
a Educação Infantil (19). 

A partir desses indicadores, é possível constatar as dificuldades 
no contexto educacional do município. Salienta-se que esse quadro está 
diretamente relacionado com a situação socioeconômica de Maceió e do 
próprio estado em que a cidade está inserida, pois Alagoas apresenta o 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (0,631) e a penúltima renda 
per capita do Brasil e, no cenário educacional, apresentou no ano de 2016 
uma das piores notas do país, pela terceira vez consecutiva; além disso, 
os índices de escolarização são menores que a média nacional, segundo 
dados de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (19). 

Apesar dos investimentos próprios e em cooperação técnica com 
o Ministério da Educação, é possível constatar, a partir dos dados acima, 
que a realidade da Rede Municipal de Educação de Maceió se apresenta, 
no momento, com um quadro ainda insatisfatório no tocante ao Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além disso, apresenta 
dificuldades em relação à qualidade da prática pedagógica desenvolvida 
nas unidades escolares de Educação (20) (21). Souza e Teixeira (22) 
analisaram a configuração espacial de indicadores de vulnerabilidade 
social de mulheres e crianças dos municípios de Alagoas entre 2000 e 
2010. As autoras ressaltam a importância do fortalecimento de políticas 
públicas locais para as regiões mais prejudicadas, tanto em nível 
educacional como instrucional. Para elas a ação do Estado é fundamental 
para iniciar um ciclo virtuoso de maior escolarização entre a população 
mais afetada pelo abandono escolar de forma tão precoce. Estudos 
que envolvem a identificação das dificuldades e das possibilidades de 
identificação de estudante que necessitem fazer parte de um programa de 
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inclusão. Nesse contexto é fundamental, especialmente para identificar 
os principais elementos que contribuem para diferenciação das ações 
necessárias para essa inclusão (23).

Considerações finais

No contexto do papel da escola, enquanto local de diversidade 
e de construção de autonomia, ter a percepção integrada dos alunos 
nos seus diferentes aspectos sociais e de desenvolvimento biológico é 
fundamental para se entender suas potencialidades e dificuldades. Nesse 
sentido, uma visão integrada dos saberes da educação, psicologia escolar 
e neuropsicologia, em uma perspectiva interdisciplinar, contribuem 
para essa compreensão de modo a garantir os aspectos fundamentais 
de proteção contra as adversidades da vulnerabilidade social que estão 
presentes em muitas regiões dos diferentes municípios brasileiros.

É preciso compreender o papel da escola nos processos 
educacionais e inclusivos e as possibilidades de intervenção educacional 
para lidar com a aprendizagem/dificuldade de aprendizagem no 
contexto de inclusão social e escolar a populações que vivem em 
condição de vulnerabilidade social. No Brasil, onde há clara relação 
entre desempenho escolar e nível socioeconômico, trabalhar com 
populações em condições de vulnerabilidade social representa 
compromisso de construção de sociedade mais justa, promovendo 
a democratização do acesso à educação de qualidade para todos os 
cidadãos. Para que estes objetivos sejam alcançados, é fundamental o 
investimento na qualidade docente, garantindo condições dignas de 
trabalho e de vida, bem como processo constante de formação que 
garanta o bom exercício profissional.

Pensar em educação de qualidade é pensar em uma escola que 
tenha nas suas estruturas a diferença como valor máximo da construção 
de uma sociedade que respeite a dignidade humana e que garanta 
educação integral e de qualidade para todos os cidadãos.
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As instituições de ensino, espaços fomentadores de cooperação, 
preparação, perspectivas, práticas e, particularmente, de convivência, 
sempre foram uma referência na busca pelo conhecimento. Podemos 
considerar assim que, por sua própria essência, é um universo 
privilegiado de saberes. Como resultado, a escola é o espaço onde se 
desenvolvem formas diferentes de lidar e construir novas metodologias, 
novos rumos em relação à transformação das relações de ensino e 
aprendizagem, da organização das propostas pedagógicas, e ainda das 
práticas escolares inclusivas.

A implementação de práticas escolares inclusivas tem por 
objetivo favorecer a diversidade e integrar todos os alunos no mesmo 
ambiente de aprendizagem, respeitando as necessidades individuais, 
isto é, uma nova definição tornando a educação capaz de acolher todo 
indivíduo, independente das diferenças, eliminando os preconceitos 
existentes entre os diversos povos e culturas. Nesse sentido, o paradigma 
da inclusão entende que a comunidade educacional (professores 
regulares e professores especialistas, diretores, coordenadores, gestores, 
cuidadores e familiares) precisa dispor de recursos físicos, econômicos 
e humanos preparados para o atendimento da diversidade com vistas 
ao desenvolvimento cognitivo, social e psicológico dos estudantes (1).

Para tal agenda, é necessário pensar em uma aprendizagem 
colaborativa que se apresenta a partir da renovação da proposta 
pedagógica que considera viabilizar oportunidades de desenvolvimento 
global de todos os seus alunos a fim de otimizar o desenvolvimento de 
suas habilidades. Assim, é necessário pensar também que a aprendizagem 
ocorre por meio de processos complexos e sistematizados, e essa depende 
de um planejamento pedagógico contínuo (2).

Parece simples, mas há diferentes fatores e implicações no que 
se refere à implementação de uma cultura inclusiva. Além do discurso 
legal, isto é, uma política de educação inclusiva, a execução demanda 
trabalho e dedicação de todos os atores que configuram a comunidade 
escolar. Para que, de fato, a mudança ocorra, é necessário ainda romper 
com modelos normativos, concepções enraizadas e práticas engessadas 
e homogeneizadoras.
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Para uma melhor compreensão de como chegamos a esse 
debate, faz-se necessária uma breve revisão a respeito dos conceitos, 
aqui chamados de paradigmas, e também da legislação pertinente ao 
tema que nos levaram a compreender a necessidade de uma postura 
diferenciada em relação à proposta de educação para todos e a uma 
nova conduta dos atores que compõem a comunidade educacional. 
Assim, apoiados nessa construção histórica e jurídica, este texto tem 
como objetivo resgatar o percurso dos direitos à educação conquistados 
pelas pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
(TGD) e altas habilidades (considerados público-alvo da Educação 
Especial na perspectiva da educação inclusiva) (3), e ainda daqueles 
que, historicamente foram excluídos dos espaços escolares. Também 
discutiremos as possibilidades de novos rumos em relação à Educação 
Inclusiva, o que possibilita a reflexão sobre o papel do sistema escolar, 
tendo em vista seu desenvolvimento na atualidade.

Diante desse contexto, o presente estudo propõe abordar, em três 
reflexões ou pontos iniciais, o debate sobre a perspectiva pedagógica em 
relação à inclusão escolar, com vistas a uma educação de qualidade que 
respeite as individualidades e as características de cada aluno:

1 - Como chegamos ao paradigma da Inclusão;
2 - O que o discurso legal preconiza e o que de fato ocorre;
3 - A perspectiva pedagógica em relação à Inclusão Escolar.

1. COMO CHEGAMOS AO PARADIGMA DA INCLUSÃO

A educação inclusiva constitui um conceito social que tem seus 
princípios na concepção de direitos humanos, sendo assim, conjuga 
equidade e diversidade como preceitos indissociáveis que ultrapassam o 
modelo formal, com o intuito de eliminar as condições historicamente 
construídas de produção e exclusão dentro e fora da escola (4). A partir 
da hipótese apresentada, devemos pensar que o paradigma da inclusão 
indica mudanças na forma de pensar conceitos, leis, condutas sociais e 
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educacionais com o objetivo de uma reestruturação social e educacional 
em relação aos diversos grupos, nos mais diversos ambientes e, 
particularmente, na instituição escolar. Nesse sentido, é importante 
pensar que não estamos falando apenas das pessoas que se encaixam no 
que a legislação chama de público-alvo, estamos falando de um universo 
de singularidades que demanda uma reestruturação organizacional e 
conceitual com vistas à inserção social e educacional de todos (5).

Afinal, por que conhecer essa história agora? A sociedade e a 
educação não foram sempre assim? Não, na verdade tivemos momentos 
em que a inclusão social e educacional, particularmente de pessoas com 
deficiência, foi vista como algo inconcebível. Antes de iniciar o resgate 
histórico a respeito dos paradigmas vividos ao longo da história, é 
importante lembrar que precisamos considerar vários aspectos, como 
crenças, costumes, conhecimento de cada povo em um determinado 
momento histórico. Nesse sentido, podemos considerar que a história 
da organização da sociedade humana é um processo contínuo de criação 
e recriação de categorização das pessoas, elaborado a partir de fatores 
econômicos, sociais, culturais e históricos (6). Outro ponto importante é 
que serão utilizados os termos originais, como por exemplo: deficiência 
mental, que hoje chamamos de deficiência intelectual (DI) ou Transtorno 
Global do Desenvolvimento (TGD), atualmente descrito pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) (7) como 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) .

A relação da sociedade com as pessoas com deficiência, desde a 
antiguidade até os dias atuais, está dividida em quatro paradigmas: 1) 
Exclusão, 2) Institucionalização, 3) Integração e 4) Inclusão (8).

1.1  O PARADIGMA DA EXCLUSÃO (REJEIÇÃO SOCIAL) (DA 
PRÉ-HISTÓRIA ATÉ A IDADE MÉDIA) 

É conhecido pelo período de marginalização dos sujeitos com 
deficiências físicas e mentais. Na Antiguidade, entre os povos primitivos, 
as pessoas com deficiência eram exterminadas por serem consideradas 
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grave empecilho à sobrevivência, ou protegidas e sustentadas para 
buscar a simpatia dos deuses. Já na Roma Antiga, nobres e plebeus 
tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com deficiência. 
Na época, entendiam que a deficiência tinha como causa os “espíritos 
maus” e que as pessoas deveriam pagar pelas faltas, justificando o 
grau de “impureza” do corpo. Nesse interregno, apenas os indivíduos 
saudáveis eram considerados dignos, assim as pessoas deficientes eram 
entendidas como seres desqualificados e inferiores, o que justificava sua 
eliminação ou abandono (9). 

1.2  O PARADIGMA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO 
(SEGREGAÇÃO) (DO SÉCULO VI AO INÍCIO DO XX) 

É marcado pela influência do cristianismo e do advento da 
medicina. A nova visão de homem resultante da manifestação divina 
passa a reconhecer os deficientes como seres merecedores de caridade, 
cuidados e proteção. Surgem, no século VI, as instituições, em sua 
maioria religiosas, que tinham como incumbência fornecer alimentação, 
abrigo e passaram a combater a eliminação das crianças que nasciam 
deficientes, por outro lado, acabavam excluindo-os da convivência 
social (10). Do século XIII e XIV, considerados como o declínio da idade 
média, ainda se observa que as pessoas com deficiências continuavam 
institucionalizadas e excluídas dos processos educativos. Já no século 
XVII, com o advento da Medicina e da Biologia, inicia-se um novo modo 
de compreender a relação entre o doente e o saudável, e a deficiência passa 
a ser vista como doença de natureza orgânica e não mais como castigo 
divino (09). Nasce, assim, as primeiras práticas na forma de segregação 
em instituições evidenciadas nas prisões, nos asilos ou nos hospitais 
psiquiátricos, tendo, como direito, apenas atenção básica de abrigo, 
vestuário e alimentação, das pessoas consideradas marginalizadas, 
doentes e deficientes. Entretanto, também foi a institucionalização que 
ampliou o processo de escolarização dos deficientes entre os séculos 
XVIII e XIX, na Europa; e no Brasil, no século XX (11).
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No Brasil, a história da Educação Especial tem, como marco, 
a criação do Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin 
Constant – IBC), em 1854, e do Instituto dos Surdos-Mudos (atualmente, 
Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES), em 1857, na cidade 
do Rio de Janeiro. Mesmo que sem um objetivo coletivo, a fundação 
desses dois Institutos representou uma conquista para o atendimento 
das pessoas com deficiência. A partir dos anos 1930, observamos a 
criação de escolas especiais com atuação relevante até os dias atuais, que 
são destaque nessa modalidade de atendimento:  a Sociedade Pestalozzi 
do Brasil (1932) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) (1954) (12).

A expansão desse serviço, de certa forma, isentava o poder 
público do atendimento educacional da população com deficiência. 
Por um lado, baseado na vertente médico-pedagógica (subordinada ao 
médico e as práticas escolares) em salas dentro de hospitais marcada 
pela preocupação higienizadora, o que promoveu maior segregação 
das pessoas deficientes; por outro, a vertente psicopedagógica (enfatiza 
os princípios psicológicos), que deu origem às salas especiais públicas, 
que buscava a educação dos anormais e foi marcada pela influência 
relevante dos testes psicológicos (13). Nessa época, observa-se que 
havia uma preocupação em rotular a criança que não aprendia para 
justificar o fracasso escolar, colocando, na deficiência, a culpa pela 
falta de certas habilidades acadêmicas. Como efeito, especificamente 
em 1969, havia mais de 800 escolas de ensino especial para deficientes 
mentais, aproximadamente quatro vezes mais do que era apresentado 
nos documentos, no ano de 1960. O mesmo ocorreu em relação às 
classes especiais de escolas públicas (14). 

A partir da metade do século XX, por razões dúbias, houve uma 
análise crítica em relação à institucionalização das pessoas deficientes. 
O ônus econômico e social da segregação foram impulsionadores para 
a criação dos conceitos de “normalidade” e de “integração” com o 
propósito de inserção do deficiente na sociedade (15).
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1.3  O PARADIGMA DA INTEGRAÇÃO (SERVIÇOS) 

Teve sua origem na década de 1970, na Escandinávia, mas, 
no Brasil, as discussões tomaram vulto apenas no final da década de 
1980, início de 1990. Caracterizada pela ideia de uma escolarização dos 
deficientes em ambientes menos segregados, junto aos seus pares de 
idade cronológica, trata-se de um processo que visa a integrar o aluno 
deficiente à escola graças ao atendimento que lhe é ofertado, isto é, não 
é a escola que precisa se adequar às necessidades do aluno, o aluno é 
quem deve se adaptar ou se adequar à escola (5). 

Nesse ínterim, ocorria a busca por uma normalização, ou seja, 
passou-se a buscar a integração das pessoas com deficiência, depois de 
capacitadas, habilitadas ou reabilitadas, nas instituições especializadas. 
Dessa maneira, as crianças das escolas ou classes especiais deveriam 
ser preparadas para serem aceitas nas escolas regulares, no entanto 
não havia nenhuma preocupação com a permanência delas no 
ambiente escolar. Esse paradigma ainda envolve a realidade de alguns 
programas educacionais vigentes e o currículo atual em muitas escolas 
brasileiras (16).

Tanto o princípio da normalização quanto o da integração 
trouxeram importantes informações para a aquisição de conhecimentos 
e experiências para o advento do paradigma da inclusão (17).

1.4  O PARADIGMA DA INCLUSÃO (SUPORTE)

Seja no sentido acadêmico ou noutro qualquer, a inclusão não 
se refere exclusivamente às pessoas com deficiência. É um movimento 
social que tem sua origem na luta pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, e que ocorre em diferentes ambientes e em 
vários segmentos da sociedade (18). O paradigma, também conhecido 
como suporte, fundamenta-se no conhecimento sobre os ganhos em 
desenvolvimento pessoal e social provenientes da convivência na 
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diversidade e sociopoliticamente, no princípio da igualdade (15). Em 
relação à educação, estamos falando de uma pedagogia pautada na 
compreensão de que o ensino e a aprendizagem devem ser ajustados às 
necessidades de cada aluno e, não o aluno adaptar-se ao ritmo de um 
currículo que não contemple as adequações necessárias para atenderem 
a essa nova perspectiva pedagógica (19). 

Nesse sentido, a concepção de inclusão escolar é abrangente e 
complexa. Em sua amplitude, a inclusão não se restringe a alunos com 
deficiência, como historicamente se delimitou, mas se estende a todos os 
indivíduos presentes no processo educacional.  Complexo por se tratar de 
uma nova forma de entender e fazer educação (20). Para isso, é necessária 
uma reestruturação organizacional e conceitual capaz de reconhecer e 
responder às inúmeras dificuldades dos alunos, aos diferentes ritmos de 
aprendizagem mediante currículos apropriados, estratégias de ensino, 
adequandas as ações pedagógicas à diversidade (21).

Estamos falando, portanto, de uma pedagogia que leva em 
consideração uma nova interpretação do processo educativo e pressupõe 
que o acesso de todos os estudantes aos recursos seja viabilizado pela 
sociedade, respeitando a diversidade presente no espaço educativo e, 
particularmente, a especificidade de cada aluno. Dessa forma, é possível 
afirmar que a educação inclusiva deve ser pensada e definida como 
uma educação para todos dentro do ambiente educacional, onde as 
necessidades desses alunos sejam satisfeitas, independentemente de seu 
talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e 
salas regulares.

Apesar de estruturada legalmente, a educação inclusiva, 
na prática, ainda não se configura como uma prática educacional 
amplamente compartilhada. Muito se tem discutido na academia 
sobre a inclusão educacional, alguns trabalhos indicam experiências 
promissoras, no entanto a grande maioria das redes de ensino não 
foi e nem é organizada para receber a diversidade dos estudantes, 
segue estruturada para receber estudantes que estão dentro do 
padrão de normalidade.
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Podemos assim considerar que, atualmente, no que concerne à 
educação, estamos vivenciando todos os paradigmas, ao mesmo tempo, 
no nosso país, isto é, práticas equivocadas continuam prevalecendo 
no interior das escolas. Ainda é possível encontrar a exclusão, período 
de marginalização dos não perfeitos; temos, também, a tentativa 
legal da institucionalização como melhor estratégia para aqueles que 
também não cabem dentro do padrão; já em relação à integração, é o 
“modus operandi” mais comum nas escolas, isto é, mudou o “locus”, 
mas a tentativa de normalização, por meio de estratégias engessadas, 
permanece a mesma. Por fim, verificamos, mas em números muito 
distantes do ideal, práticas pedagógicas inclusivas em instituições 
educacionais influenciadas pelo conceito de uma educação para todos.

Essa anarquia pedagógica é herança de tratativas legais que dão 
margem a interpretações equivocadas. Análises de especialistas indicam 
que o atual discurso político tem como finalidade legitimar a escola 
como um sistema que não comporta todos e se apoiaria nesse fracasso, 
confirmando a responsabilidade individual pela exclusão (22).

2. O QUE O DISCURSO LEGAL PRECONIZA E O QUE DE FATO 
OCORRE

A reflexão, o debate e os movimentos internacionais sobre a 
Educação Especial e a Educação Inclusiva tiveram influências mais 
evidentes no Brasil a partir da década de 1990 e têm sido objeto de 
pesquisa de muitos estudiosos e pesquisadores nos últimos anos (18). 
Será exposta, a seguir, de forma cronológica e sucinta, a principal 
e mais recente legislação que caracteriza o avanço ou o retrocesso 
em relação ao que chamamos, atualmente, de educação inclusiva. É 
importante ressaltar que alguns textos já foram substituídos por outros 
mais recentes. Vamos iniciar discutindo as “novas/velhas” concepções 
e direcionamentos a partir da Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), por ser essa a legislação 
que promoveu uma nova estrutura em relação aos recursos humanos 
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(público-alvo e profissionais), recursos materiais (local, financiamento 
e recursos pedagógicos) e, por fim, encaminhamentos (estruturações na 
esfera administrativa).

A partir 2008, a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) (4) se apresenta como 
um documento que representaria um avanço em relação aos que o 
precederam, a partir de novos conceitos, serviços, sujeitos e espaços para 
a Educação Especial. As decisões políticas provocaram reconfigurações 
na estrutura organizacional e conceitual da Educação Especial brasileira 
na perspectiva da Educação Inclusiva, que se opõe à educação especial 
substitutiva do ensino regular. A organização educacional da modalidade 
Educação Especial, apesar de apresentar aparentes progressos em relação 
às estruturas que a antecederam, conserva padrões e/ou contradições 
semelhantes às reconhecidas nas mesmas (23). 

A partir desse mesmo ano, por exemplo, é abandonada a 
categoria Necessidades Educacionais Especiais (NEE) (2001/2007), que 
tinha como público-alvo alunos que apresentam deficiências (mental, 
visual, física/motora e múltiplas); condutas típicas de síndrome e 
quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem como de 
alunos que apresentam altas habilidades/superdotação (24), isto é, 
compromisso com a inclusão de uma gama mais ampla de pessoas. 
Ainda em 2008, o público-alvo foi restrito à tríade: pessoas com 
deficiência, com altas habilidades ou Superdotação, ou com Transtornos 
Globais do Desenvolvimento (23). Tal direção retoma aqueles grupos 
contemplados em 1994, momento político anterior à implementação de 
uma perspectiva “inclusiva” na política de Educação Especial Brasileira, 
e ainda associa a Educação especial a segmentos mais específicos, 
identificável por diagnósticos clínicos, centrados em suas condições 
orgânicas e/ou comportamentais. A partir de 2010, transtornos como 
dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção 
e hiperatividade (BRASIL, 2008), que eram citados no documento 
anterior, passaram a não ser citados e a ausência de referências a eles, 
repetiu-se em todos os demais documentos. É importante ressaltar 
ainda que a definição do público-alvo da Educação Especial implica na 
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delimitação dos profissionais, das estatísticas escolares, dos recursos 
e da organização e funcionamento do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE).

Outra mudança importante está relacionada aos espaços 
relacionados à Educação Especial. São citadas nos documentos, as 
salas de recursos multifuncionais (SRM) nos centros de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). Ao profissional do AEE cabe organizar 
e disponibilizar recursos e serviços pedagógicos e de acessibilidade, 
atuar em interface com as escolas e o atendimento deve ser realizado 
no contraturno, de forma não substitutiva à escolarização dos alunos 
público-alvo da educação especial, preferencialmente nas SRM das 
escolas regulares (23).

A legislação ainda salienta que o AEE será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular, perpetuando a ideia de que, dependendo 
das condições do aluno, seu atendimento será realizado em ambientes 
segregados e restritos ao AEE, nas SRM, com recursos e profissionais 
específicos para esse público (25). Por outro lado, a PNEEPEI, na 
perspectiva inclusiva, tem por expectativa o esvaziamento total das 
classes e escolas especiais e torna crime a recusa de matrícula do seu 
público-alvo nas escolas regulares.

Em 2015, temos sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (LBI) (nº 13.146) (26).  De acordo com esse documento, 
em seu Art. 2, é considerada “...pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas”. Por algum motivo, essa definição sobre 
deficiência, novamente, trabalha com segmentos específicos, orgânicos e 
comportamentais. A não menção a grupos como dislexia, disortografia, 
disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade (TDAH), 
mais uma vez implica na compreensão subjetiva do direito ao 
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atendimento especializado descrito na PNEEPEI (2008). Como avanço, 
a LBI configura como crime passível de multa e detenção a recusa de 
matrícula de crianças e adolescentes com deficiência no ensino regular, 
tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino (26).

O documento mais recente foi elaborado em setembro do ano de 
2020, por meio do decreto nº 10.502(27), e foi suspenso pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) em dezembro do mesmo ano; entre outros 
motivos, por ferir a Constituição Federal de 1988 (28). É importante 
salientar que especialistas em educação inclusiva reprovavam a nova 
Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 
Aprendizado ao Longo da Vida (27), pois esta distorcia o próprio 
conceito de inclusão, permitindo classes especializadas dentro de escolas 
inclusivas. Além disso, ao dar a opção para que famílias escolhessem 
matricular os filhos em escolas regulares ou especiais, abriu-se um 
precedente para a negação de matrículas. De forma inadequada e 
falaciosa, tal iniciativa aniquilaria as conquistas da educação inclusiva 
alcançada após árdua luta de mais de trinta anos. Tal iniciativa 
substituiria a (4) que, por mais que necessite de reformulações foi, na 
época de sua elaboração, um documento amplamente discutido com 
especialistas, professores, familiares e com os próprios deficientes.

À luz das garantias legais e na contramão de algumas tendências 
que defendem a segregação, na nossa perspectiva é preciso fortalecer 
a Educação Inclusiva que entende que a convivência com a diferença 
é o caminho para o fortalecimento de um conceito de cidadania, e 
que a educação, sobretudo, deve modificar a formação de todos, caso 
contrário não pode cumprir seus objetivos.

3. PERSPECTIVA PEDAGÓGICA EM RELAÇÃO À INCLUSÃO 
ESCOLAR

Podemos entender, a partir da revisão apresentada, que cada ser 
humano é produto de uma determinada sociedade, uma cultura em um 
período histórico específico. Esses dados nos dão a real dimensão de 
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como convidamos cada indivíduo a participar dessa história e como 
cada cultura se prepara para que façam parte dela.

No Brasil, segundo a legislação, estamos em pleno 
desenvolvimento de uma sociedade que tem como pilar o respeito aos 
princípios fundamentais de identidade, igualdade e diversidade. Tais 
premissas favorecem o surgimento e o estabelecimento de relações de 
solidariedade e de colaboração e, nesse sentido, Mantoan (29) (p. 7-8) 
afirma que: “há diferenças e há igualdades, e nem tudo deve ser igual 
nem tudo deve ser diferente, [...] é preciso que tenhamos o direito de ser 
diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais 
quando a diferença nos inferioriza”.

Na área educacional especificamente, trabalhar com identidade 
se refere à autoafirmação, portanto, pode ser individual ou social, 
em relação ao que chamamos aqui de igualdade; é entender que a 
educação é incompatível com a discriminação e o preconceito; por 
fim, a diversidade se refere ao respeito e ao convívio com pessoas ou 
grupos diferentes. Esses três pilares são fundamentais na elaboração de 
metodologias, materiais e processos de comunicação que deem conta 
de atender o que é comum e o que é específico entre os estudantes (30).

Segundo a PNEEPEI (2008), “a educação inclusiva constitui 
um paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
indissociáveis”. Afinal, quem são os estudantes da educação inclusiva? 
Seriam os alunos público-alvo Educação Especial composto pela tríade: 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação?, ou os alunos que compõem os grupos historicamente 
excluídos do processo educacional? A resposta adequada é: todos.

A proposta da Educação Inclusiva sempre, desde o seu princípio 
fundamental, de acordo com a Declaração de Salamanca (31), entendeu 
a necessidade de não excluir nenhum aluno do ensino educacional 
regular. A ideia, desde o início, é a permanência e o desenvolvimento 
de cada aluno, independentemente de suas subjetividades, dentro de 
escolas regulares inclusivas e ainda, um movimento social e político 
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alinhado à superação de visões estritamente patológicas. No entanto, no 
que se refere à concepção de uma escola pluralista, encontramos que o 
que a legislação preconiza não é, necessariamente, o que se vivencia no 
interior das instituições de ensino.

Ainda hoje, as escolas encontram dificuldades administrativas, 
conceituais e pedagógicas para o atendimento de seus alunos. A prática 
pedagógica, que prevalece em todas as esferas da Educação Básica, 
aproxima-se de um ensino engessado, uniforme e homogêneo que não 
considera os ritmos e níveis diferenciados de seus estudantes. É preciso 
reconhecer que eles são diferentes, que percebem e compreendem 
as informações de maneiras distintas. Essas diferenças podem ser de 
natureza psicossocial, etnocultural, econômica ou anátomo-fisiológica, 
e o olhar para a diversidade é uma tarefa de realização coletiva, não 
apenas sob a responsabilidade do professor, mas de todos os atores que 
compõem a comunidade educacional. Dessa forma, a escola deve buscar 
flexibilidade e adequação nos currículos, métodos e procedimentos 
diferenciados e, ainda, propostas educacionais que não se embasem 
nas dificuldades acadêmicas dos alunos, mas sim, no que ele é capaz de 
produzir, isto é, nas suas habilidades.

No que tange ao grupo específico de alunos público-alvo da 
atual política de educação inclusiva (PNEEPEI, 2008), o diagnóstico 
clínico ainda é documento fundamental para que ele tenha direito ao 
AEE (23). Já quando nos referimos a práticas pedagógicas inclusivas, é 
preciso pensar o diagnóstico clínico como um conjunto de informações 
que complementam as características pessoais e devem ser tratadas na 
esfera escolar com muita cautela e sensatez. Nesse sentido, não podemos 
supor que são sentenças imutáveis que justificam a construção de uma 
pedagogia prescritiva baseada em sintomas, hipóteses, um nome para 
o qual a ciência tem receitas pré-estabelecidas de atuação. É necessário 
pensar o diagnóstico clínico como mais um recurso que permite a 
compreensão sobre o indivíduo e sua singularidade, um ponto de 
partida para o desenvolvimento de estratégias e intervenções que visam 
o desenvolvimento de cada aluno e que permitam que esses superem as 
dificuldades e descubram suas habilidades.
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Mais uma vez é importante reafirmar que, apesar de sua 
importância, não conhecer o diagnóstico não inviabiliza a inclusão, 
qualquer que seja a dificuldade, transtorno ou deficiência. Nesse 
sentido, pensando aqui um pouco em como as coisas acontecem no 
ambiente escolar, principalmente na educação básica. Se por um lado, 
a expectativa é por uma proposta curricular para todo o grupo, por 
outro, é fundamental que os métodos, os procedimentos e as estratégias 
pedagógicas inclusivas sejam diversificados, sempre focados na 
singularidade do sujeito e em suas potencialidades.

Ainda em relação aos alunos que foram o público-alvo descrito 
na PNEEPEI, mas agora pensando também em um público maior, 
isto é, aqueles que apresentam transtornos do neurodesenvolvimento 
como distúrbios de aprendizagem, problemas comportamentais e/ou 
emocionais, entre outros, com ou sem diagnósticos, é preciso que suas 
dificuldades sejam identificadas o mais precocemente possível para que 
se possa intervir a tempo e de maneira adequada. Sabemos que nos 
desenvolvemos e aprendemos sempre, no entanto, é na primeira infância 
que desenvolvemos as principais habilidades que serão indispensáveis ao 
nosso desenvolvimento ao longo da vida. Nesse sentido, reafirmamos a 
importância do olhar minucioso e atento do professor, particularmente 
aquele que atua na Educação Infantil (EI). 

A EI configura-se como primeira etapa da educação básica (LDB, 
1996) e passou a ser direito de toda e qualquer criança com idades de 
zero a cinco anos e onze meses, e o atendimento a esse público tem 
como finalidade principal promover o desenvolvimento integral da 
criança, complementando a ação da família e da comunidade (32). 
Podemos, com isso, afirmar que esse é um dos primeiros espaços em que 
a criança vivencia situações de inclusão. No entanto, apesar de contar 
com referenciais e diretrizes nacionais elaboradas, de forma exemplar, 
por especialistas da área, a EI não se faz presente de forma adequada 
em todas as localidades do nosso país. Esse fato é o responsável por 
ocasionar a discrepância de oportunidades entre as regiões e fomenta as 
diferenças regionais que insistem em pairar sobre o cenário educacional 
brasileiro. É expressamente documentada a importância da EI na LDB 
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nos Referenciais e nas diretrizes curriculares nacionais para a EI e a 
ausência de ações adequadas a cada período da primeira infância causa 
prejuízo em relação ao desenvolvimento global das crianças, e ainda 
impede a implementação de intervenções precoces preventivas que são 
fundamentais para diferentes grupos de estudantes.

Chamamos aqui de intervenção precoce preventiva o processo 
pontual de atuação e estratégias direcionadas e contextualizadas. Essas 
devem ser capazes de possibilitar a construção a partir da singularidade de 
cada envolvido, da percepção das dificuldades e sua consequente superação 
e, ainda, identificar as dificuldades como características (possibilidades) 
e não apenas como problemas. É nesse sentido que consideramos a EI 
como uma etapa fundamental na superação ou mitigação dos prejuízos 
no desenvolvimento de alguns alunos, com vistas a um bom desempenho 
acadêmico nas demais etapas da educação básica.

Em relação à educação básica, é possível afirmar que 
acontecimentos recentes revelaram ao grande público as mazelas 
vividas no interior das instituições escolares, particularmente as 
públicas. No entanto, para quem atua nesse segmento não é nova a 
discrepância de oportunidades entre a educação pública e a privada. 
O advento da pandemia apenas tornou público dificuldades vividas há 
anos por profissionais e alunos da educação básica em todas as regiões 
do nosso país.

Pensando na educação para todos, como prega a legislação, não 
podemos, por exemplo, afirmar quais serão os prejuízos causados por 
conta do ingresso tardio de crianças na EI, do rompimento de processos 
iniciados nessa mesma fase, da falta de estimulação adequada, do 
isolamento social, entre outras. É oportuno dizer que o desenvolvimento 
integral da criança é processual e que, como afirmam os documentos 
oficiais destinados a esse público, as habilidades desenvolvidas na 
primeira infância são fundamentais no progresso de competências 
acadêmicas posteriores.

Em relação ao ensino fundamental, a discrepância de 
oportunidades entre o público e o privado apresentou-se contundente 
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e o acesso remoto foi o grande divisor de águas entre esses dois grupos. 
A internet com velocidade adequada ao planejamento e implementação 
de um ensino a distância não é comum a todos os professores e também 
às famílias dos estudantes, e essa realidade se fez presente em todas as 
regiões do país. Outra questão, não menos importante, é pensar que o 
professor é um experiente usuário de tecnologia e, mesmo isso sendo uma 
verdade, não lhe garante a transposição didática (33).  Isso se sustenta 
porque muitos professores não tiveram formação ou alguma experiência 
anterior com o ensino a distância, ou com o uso de tecnologias digitais 
como recurso didático. É importante destacar que a legislação garante o 
ensino a distância na Educação Básica, mas como complemento e não 
substituição à intervenção pedagógica presencial dos professores (Art. 
32, § 4º da LDB 9394/1996) (32). Nesse sentido, o maior questionamento 
é: como processos sensíveis, tais como o aprendizado da leitura e da 
escrita, do desenvolvimento do raciocínio lógico, da compreensão do 
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamentam a sociedade foram trabalhados 
com os alunos? Essa resposta, certamente, aparecerá em poucos anos. 

Por fim, a etapa que mais causa preocupação aos especialistas: 
o ensino médio. Essa etapa da educação já vinha sofrendo com a 
evasão dos alunos, caracterizada por uma simultaneidade de variáveis e 
complicações que ultrapassam os muros escolares. Podemos citar como 
exemplos, a crise econômica que gera a necessidade de ingresso no 
mercado de trabalho, gravidez na adolescência, desinteresse e falta de 
expectativa com o futuro, entre outros fatores (34). Com a pandemia, as 
questões anteriormente descritas se agravaram, e a desigualdade social 
ampliada pelo número de desempregados e do fechamento das escolas 
evidenciaram a necessidade de um número   mais expressivo de jovens 
se lançarem no mercado de trabalho para auxiliarem suas famílias e 
garantirem a manutenção de suas necessidades básicas (35).

Como foi possível verificar, a pandemia impactou a educação 
em todas as suas modalidades, particularmente a educação básica. Os 
estudantes tiveram que se adequar a um novo “modus operandi” e a 
um novo “locus”, muitas vezes distantes de sua realidade. Tais mudanças 
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provocaram a dificuldade de acesso às aulas, o afastamento de crianças 
e adolescentes explorados pelo trabalho infantil e possíveis problemas 
psicológicos, como depressão e ansiedade, entre outros. Dentro desse 
contexto, podemos afirmar que a pandemia intensificou as dificuldades 
vividas nos sistemas educacionais, no entanto, é importante pontuar 
que muitos dos problemas aflorados nesses novos tempos já são 
historicamente conhecidos por parte de nossa sociedade e é dentro 
desse contexto que devemos conjecturar nossa perspectiva pedagógica 
em relação à inclusão escolar, isso é, uma educação para todos.

Em suma não há uma receita, um método ou uma fórmula. 
O que há, de fato, é um novo olhar, uma nova forma de entender 
a educação e o estudante e reafirmar o direito de cada um ser como 
é, independentemente de gênero, crença, etnia, raça ou deficiência, e 
garantir oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para 
cada um, de modo que todos possam participar e aprender.

Por fim, como foi possível verificar, a visão sobre a educação 
inclusiva sofreu e ainda sofre grande influência, tanto dos conceitos 
historicamente construídos, quanto de uma legislação que abre 
precedentes para interpretações, muitas vezes equivocadas e por vezes 
com ares de novas, mas que tenta desconstruir, ou melhor, aniquilar 
conquistas. O importante é que a ciência persiste, a educação resiste e, 
o mais importante, os profissionais, em grande parte, lutam para que o 
conhecimento seja multiplicado e que os direitos adquiridos com tantas 
lutas sejam respeitados.
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1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), lei número 12.764/2012, 
estabelece que a pessoa com TEA é aquela que apresenta: 1- deficiência 
persistente e clinicamente significativa da comunicação e interação 
social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e 
não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível do 
desenvolvimento; 2-padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, 
interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou 
verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados; 
interesses restritos e fixos (1).

O mesmo documento traz, em seu Artigo 2º, algumas diretrizes 
da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, 
destacando-se aqui: [...] III- a atenção integral às necessidades de 
saúde da pessoa com TEA, objetivando o diagnóstico precoce, o 
atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes 
[...]; VIII- o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para 
estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as 
características do problema relativo ao TEA no país. No artigo 3º [...] III- 
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas 
necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que 
não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; [...] e) informações 
que auxiliem no diagnóstico e no tratamento [...] (1).

Considerado um problema de saúde pública mundial, o TEA 
afeta uma em cada 370 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos de idade, 
segundo o único estudo brasileiro de prevalência (2). O relato do Center 
for Disease Control - CDC de 2016, indica a cifra de 1:54 como sendo 
a prevalência de TEA entre crianças de 8 anos de idade, em 11 cidades 
dos EUA (3). O TEA tornou-se, assim, o transtorno do desenvolvimento 
mais frequente, com alto impacto pessoal, familiar e social (4).
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Estima-se que os custos humanos, sociais e financeiros 
decorrentes das necessidades dos indivíduos com TEA sejam bastante 
elevados. Dados epidemiológicos de países desenvolvidos revelam que 
crianças com TEA frequentam nove vezes mais os serviços de saúde 
do que crianças com outros problemas médicos e três vezes mais que 
crianças com deficiência intelectual (5). Com esses dados podemos 
considerar as implicações financeiras aos serviços de saúde e de 
educação, e aos programas de intervenção precoce. 

No entanto, estudos apontam que tanto o diagnóstico como 
a implementação de intervenções precoces propiciam um melhor 
prognóstico para as pessoas com TEA e, consequentemente, pode haver 
redução de custos financeiros e sociais, quando se analisam os resultados 
em longo prazo (6). Portanto, identificar precocemente as manifestações 
do quadro facilmente reconhecíveis clinicamente, seguindo os critérios 
de inclusão apontados pelo DSM-5, auxilia no manejo dos indivíduos 
com TEA, otimizando a qualidade de vida e melhor inserção na família, 
escola e sociedade (5).

A literatura demonstra que a pluralidade de hipóteses etiológicas 
sem consensos conclusivos e a variedade de formas clínicas e/ou 
comorbidades que podem acometer a pessoa com TEA exigem o 
encontro de uma diversidade de disciplinas (6,7). Nesse contexto, os 
profissionais de saúde, membros das equipes multidisciplinares, têm 
papel fundamental em todas as etapas, desde a identificação dos sinais 
de alerta e diagnóstico precoce ao acompanhamento e tratamento do 
TEA. Assim, torna-se essencial que essas equipes, estejam preparadas, 
capacitadas e atentas para que sejam tomadas as medidas resolutivas 
que irão refletir positivamente no prognóstico desses pacientes. 

Considerando o exposto, este capítulo tem por objetivo trazer 
uma reflexão acerca do TEA e a importância do papel do profissional de 
saúde, integrante das equipes multidisciplinares, desde a identificação 
de sinais sugestivos e diagnóstico precoce ao acompanhamento e 
tratamento do TEA. Considerando este breve aporte sobre a temática, 
bem como a necessidade de mais publicações sobre a importância 
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da atuação multiprofissional frente ao TEA, esperamos despertar no 
leitor a relevância do tema e em especial sua compreensão sobre as 
principais características do transtorno e o papel essencial da equipe 
multidisciplinar no prognóstico da pessoa com TEA.

2. ENTENDENDO O TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por 
sinais e sintomas relacionados com déficits persistentes na interação 
e comunicação social, presença de padrões restritos e repetitivos de 
comportamentos, interesses ou atividades e prejuízos no funcionamento 
adaptativo; sua prevalência, considerando estudos variados, tem sido 
estimada em cerca de 1% (8,9,10).

Os sintomas podem evoluir conforme a demanda social, sendo 
percebido, em grande parte das vezes, pelos familiares durante o segundo 
ano de vida (dos 12 aos 24 meses) ou pode aparecer de forma regressiva, 
quando após o desenvolvimento normal ocorrem perdas de habilidades 
sociais ou linguísticas (8). 

Os especificadores de gravidade, presentes no DSM-5 (8), 
auxiliam na descrição do quadro na sintomatologia do momento 
atual, que muitas vezes pode estar ou não associado à deficiência 
intelectual ou às dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral 
expressiva e receptiva (8). Condição médica como epilepsia ou fatores 
ambientais, como exposição ao ácido valpróico, baixo peso ao nascer, 
síndrome alcoólico fetal, também devem ser especificados (8). Também 
é preciso considerar as comorbidades com outros transtornos do 
neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). Finalmente, como mostra a Tabela 1, após a 
investigação interdisciplinar é preciso caracterizar o nível de gravidade 
do quadro. Tal medida trouxe expressivo avanço sobre as classificações 
anteriores, pois agora não basta dar o diagnóstico de TEA, mas sim, 
apontar os prejuízos mais importantes bem como os aspectos da 
funcionalidade (8,11).
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Tabela 1. Níveis de gravidade do Transtorno do Espectro Autista.
Nível de 

Gravidade Comunicação Social Comportamentos Restritos e 
Repetitivos

Nível 3 

“exigindo 
muito apoio 
substancial”

Déficits graves nas habilidades de 
comunicação social verbal e não 
verbal causam prejuízos graves de 
funcionamento, grande limitação 
em dar início a interações sociais 
e resposta mínima a aberturas 
sociais que partem de outros. 

Inflexibilidade de comportamento, 
extrema dificuldade em lidar com 
a mudança ou outros comporta-
mentos estritos/repetitivos interfe-
rem acentuadamente no funciona-
mento em todas as esferas. Grande 
sofrimento/dificuldade para mudar 
o foco ações.

Nível 2 

“exigindo 
apoio 

substancial”

Déficits graves nas habilidades 
de comunicação social verbal 
e não verbal; prejuízos sociais 
aparentes mesmo na presença de 
apoio; limitação em dar início 
a interações sociais e resposta 
reduzida ou anormal a aberturas 
sociais que partem de outros. 

Inflexibilidade do comportamento, 
dificuldade de lidar com a mudança 
ou outros comportamentos 
restritos/repetitivos aparecem 
com frequência suficiente para 
serem óbvios ao observador casual 
e interferem no funcionamento 
em uma variedade de contextos. 
Sofrimento e/ou dificuldade de 
mudar o foco ou as ações.

Nível 1 
“exigindo 

apoio”

Na ausência de apoio, déficits 
na comunicação social causam 
prejuízos notáveis. Dificuldade 
para iniciar interações sociais 
e exemplos claros de respostas 
atípicas ou sem sucesso a aberturas 
sociais dos outros. Pode parecer 
apresentar interesse reduzido por 
interações sociais

Inflexibilidade de comportamento 
causa interferência significativa 
no funcionamento em um ou mais 
contextos. Dificuldade em trocar 
de atividade. Problemas para 
organização e planejamento são 
obstáculos à independência.

Fonte: American Psychiatric Association (APA), 2014.

A etiologia é conhecida em cerca de 20% dos casos; desses, os 
fatores genéticos únicos, cromossômicos e gênicos, respondem por 
15% dos casos (8). Os demais ocorrem devido a fatores ambientais 
diversos, durante a vida perinatal. A maioria dos casos (80%) responde 
por um mecanismo multifatorial com interação epistática, em que a 
vulnerabilidade genômica, associada à exposição a fatores de risco 
perinatais, explicaria o quadro (8,10). 

A Tabela 2 resume os possíveis grupos de fatores etiológicos que 
podem estar envolvidos no TEA. A quantidade de alterações genéticas e 
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genes envolvidos no TEA é de tal grandeza que foram desenvolvidos sites 
especiais com acesso público para oferecer informação adequada. Um 
dos mais conhecidos é o SFARI (Simons Foundation Autism Research 
Initiative - https://www.sfari.org/). A base de dados apresenta diversos 
módulos como o de genes no qual lista mais de 1000 genes relacionados 
ao TEA; o módulo de ranking de associação mais provável com 86 genes 
de alto risco; e o módulo dos CNVs com mais de 2000 coordenadas 
genômicas já descritas (10).

Tabela 2. Grupos de alterações genéticas e ambientais associadas ao 
Transtorno do Espectro Autista

Grupos de Causas %
Anormalidades Cromossômicas 2
Micro duplicações e deleções 10
Doenças monogênicas 5
Ambiental 3
Multifatorial e epigenética  80

Fonte: Zanolla et al., 2015.

Dentro do modelo multifatorial, fatores de risco ambientais têm 
papel de destaque. Na metanálise realizada por Wang et al., (11) foram 
analisadas informações pré, peri e pós-natais de 37.634 crianças autistas 
e 12.081.416 crianças não autistas publicadas em 17 estudos. Durante o 
período pré-natal, os fatores associados ao risco de autismo foram idade 
materna e paterna ≥35 anos, raça da mãe e do pai: branca e asiática, 
hipertensão gestacional, diabetes gestacional, ameaça de aborto (11). 

Durante o período perinatal, os fatores associados ao risco de 
autismo foram parto cesáreo, idade gestacional inferior a 36 semanas, 
paridade ≥4, parto espontâneo, parto induzido, sem trabalho de 
parto, apresentação pélvica, pré-eclâmpsia e sofrimento fetal. Durante 
o período pós-natal, os fatores associados ao risco de autismo foram 
baixo peso ao nascer, hemorragia pós-parto, sexo masculino e anomalia 
congênita cerebral. Paridade </=4 e sexo feminino foram associados 
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a uma diminuição do risco de autismo. Além disso, a exposição ao 
tabagismo, infecção urinária, raça da mãe e do pai: negra e hispânica, 
país de nascimento da mãe fora da Europa e América do Norte, cordão 
umbilical ao redor do pescoço, ruptura prematura da membrana, índice 
de Apgar de 5 minutos <7 e infecção respiratória não foram associados 
com aumento risco de autismo (9,10,11,12). Concluem dizendo que a 
metanálise confirma a relação entre fatores pré, peri e pós-natais e o 
autismo. Não é claro contudo se, e quantos desses fatores são causais ou 
secundariamente associados ao TEA. 

3. IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

O TEA manifesta-se em indivíduos de diversas etnias ou raças 
e em todos os grupos socioeconômicos (13). Sua prevalência é maior 
em meninos do que em meninas, na proporção de cerca de 4 meninos 
para 1 menina. Estima-se que em torno de 30% dos casos apresentam 
deficiência intelectual (14).

Nos últimos anos, as estimativas da prevalência do autismo 
têm aumentado consideravelmente. Nos Estados Unidos da América, 
por exemplo, de 1 para cada 150 crianças de 8 anos em 2000 e 2002, a 
prevalência do TEA aumentou para 1 para cada 68 crianças em 2010 
e 2012, chegando à prevalência de 1 para cada 58 em 2014, mais que 
duplicando o número de casos durante esse período (15, 16). Esse 
aumento na prevalência do TEA é, em grande parte, um resultado 
da ampliação dos critérios diagnósticos e do desenvolvimento de 
instrumentos de rastreamento e diagnóstico com propriedades 
psicométricas adequadas (17).

O TEA é também frequentemente associado a outros transtornos 
psiquiátricos (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 
depressão e ansiedade) e a outras condições médicas (epilepsia; 
transtornos genéticos) (18,19).

O diagnóstico de TEA é eminentemente clínico e interdisciplinar. 
Há escalas de triagem e instrumentos diagnósticos, mas a observação 
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da criança e o histórico do desenvolvimento nos três primeiros anos 
de vida são imprescindíveis (12). Os critérios para o diagnostico 
estão descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação 
Americana de Psiquiatria e no CID 10. Vale destacar que tais 
instrumentos fornecem informações que levantam a suspeita de haver 
sinais que podem vir a ser associados ao diagnóstico, sendo necessário 
o devido encaminhamento para que o diagnóstico propriamente dito 
seja realizado por profissional treinado e capacitado para isso, posto 
que o diagnóstico é clínico.  No caso do TEA, recomenda-se que seja 
realizado diagnóstico diferencial. A avaliação médica normalmente 
é complementada com dados de avaliação neuropsicológica e 
fonoaudiológica e, se indicado recorre-se ao geneticista na busca de 
exames específicos (16,20,21).

 Os instrumentos de rastreamento do TEA podem ser usados 
desde a primeira infância, até a idade adulta. Diversos foram validados 
para a população brasileira (22,23). 

A Escala de Avaliação para Autismo Infantil - Childhood Autism 
Rating Scale (CARS), validado no Brasil por Pereira et al., (2008), hoje 
em sua segunda versão (CARS-2), é composto por itens que, pontuados, 
determinam a gravidade dos sintomas por meio de classificação 
quantificável, variando de normal para gravemente anormal. O Modified 
Checklist for Autism – (MCHAT) é um instrumento que serve para 
identificar indícios do transtorno em crianças dos 18 a 24 meses, de 
fácil aplicação (23,24,25). 

O Autism Screening Questionnaire (ASQ) validado para o 
Brasil por Sato et al., (26) é voltado para os pais ou cuidadores dos 
indivíduos com suspeita de terem o diagnóstico de TEA. Tem 40 
questões relacionadas com a interação social recíproca, comunicação 
e linguagem, padrões de comportamentos estereotipados e repetitivos, 
além de outras questões sobre o funcionamento da linguagem. O 
Autism Behavior Checklist (ABC), que após a sua adequação à língua 
portuguesa, recebeu a sigla ICA “Inventário de Comportamentos 
Autísticos”, é amplamente utilizado no Brasil (27). 
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Apesar desse rastreamento ser possível ainda na primeira 
infância, apenas uma minoria dos casos é diagnosticada antes do período 
pré-escolar. Assim, apesar de os sintomas de TEA serem perceptíveis 
antes dos três anos, momento em que já se deve iniciar o tratamento 
dos casos, é somente a partir dessa idade que as crianças recebem o 
diagnóstico do transtorno (22,28). No entanto, se a identificação dos 
sinais de alerta para o TEA for realizada antes dos primeiros três anos 
com a implementação de intervenções precoces intensivas e de longo 
prazo, o impacto no prognóstico é bastante positivo, sobretudo em 
relação à adaptação psicossocial e familiar, ao desempenho cognitivo, ao 
comportamento adaptativo e às habilidades de comunicação e interação 
social (23,24).

4. A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO 
CONTEXTO DO TEA

Segundo a literatura, não existe cura para o TEA. O padrão ouro 
para o tratamento do TEA é o diagnóstico e a intervenção precoce, 
que devem ser iniciados tão logo haja suspeita ou imediatamente 
após o diagnóstico por uma equipe multidisciplinar, gerando ganhos 
significativos e duradouros no desenvolvimento da criança, além de 
reduzir consideravelmente os gastos dos familiares no tratamento, bem 
como os do sistema de saúde pública, quando se analisam os resultados 
a longo prazo (29,31).

Os profissionais de saúde das equipes multidisciplinares da 
atenção básica (médico, enfermeiro, odontólogo...) possuem papel 
fundamental na identificação precoce dos sinais e sintomas do TEA 
e necessitam estar treinados e capacitados (31,32). A identificação 
de sinais iniciais de problemas possibilita a instauração imediata de 
intervenções extremamente importantes, uma vez que os resultados 
positivos em resposta a terapias são tão mais significativos quanto mais 
precocemente instituídos (33). A maior plasticidade das estruturas 
anátomo-fisiológicas do cérebro nos primeiros anos de vida torna 
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este período um momento sensível e privilegiado para intervenções. 
Assim, as intervenções em casos de sinais iniciais de problemas de 
desenvolvimento, que podem estar futuramente associados aos TEA 
podem ter maior eficácia, devendo ser privilegiadas pelos profissionais. 
(13, 30, 32).

O autismo se manifesta e se desenvolve de formas diferentes em 
cada caso. Nesse contexto, cada pessoa terá características em comum 
com o quadro geral, mas também únicas, e as opções de intervenção 
devem ser analisadas individualmente. Assim, a equipe multiprofissional 
naturalmente tem maior capacidade e mais condições de analisar 
as diferentes opções de abordagens e as que mais se adequem àquela 
pessoa, à sua família e ao momento em que se encontram (30).

Nesse sentido, no tratamento do TEA, o objetivo comum será 
a melhora progressiva da qualidade de vida daquela pessoa, sendo 
cada área abordada pelo profissional em sua especialidade, mas todos 
definindo os objetivos juntos, discutindo cada passo e cada adaptação e 
intervenção que se fizer necessária (14). 

A interação entre todos os profissionais ajuda na concepção 
de um tratamento que integre as especialidades, de acordo com as 
necessidades de cada pessoa e a identificação de sintomas e possíveis 
intervenções, combinando os conhecimentos dos profissionais para a 
construção coletiva do Projeto Terapêutico Singular-PTS (13). O Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) é o direcionamento das ofertas de cuidado 
construído a partir da identificação das necessidades dos indivíduos e 
de suas famílias, em seus contextos reais de vida, englobando diferentes 
dimensões. O PTS deve ser composto por ações dentro e fora do 
serviço e deve ser conduzido, acompanhado e avaliado por profissionais 
ou equipes de referência junto às famílias e às pessoas com TEA. Ele 
deve ser revisto sistematicamente, levando em conta os projetos de 
vida, o processo de reabilitação psicossocial (com vistas à produção de 
autonomia) e a garantia dos direitos (33).

Embora a composição da equipe de profissionais de saúde deva 
variar de caso a caso, algumas especialidades são mais recorrentes na 



57Organizadores: Evanisa Helena Maio de Brum, Luiz Renato Rodrigues Carreiro, Silvana Maria Blascovi-Assis

intervenção de pessoas com TEA como o neurologista ou psiquiatra – 
normalmente são os primeiros profissionais a entrar em contato com 
a pessoa com TEA e sua família. Esse profissional de primeiro contato 
deve identificar sintomas, realizar o acompanhamento dos tratamentos e 
definir medicações e dosagens quando necessário. O Psicólogo (de base 
comportamental) – deve acompanhar a pessoa com TEA e sua família, 
orientando sobre dificuldades e progressos e auxiliando nas possíveis 
estratégias de tratamento.  O pedagogo ou psicopedagogo  auxiliam 
nos processos de inclusão escolar e familiar, podendo produzir planos 
individuais de desenvolvimento, materiais e estratégias de aprendizado. 
O fonoaudiólogo  trabalha com intervenções na área da linguagem e 
comunicação, podendo atuar no estímulo à leitura, produção de textos 
e estímulos auditivos, fonéticos e faciais e comunicação alternativa. O 
terapeuta ocupacional  atua no desenvolvimento e estímulo sensorial 
no que diz respeito às habilidades táteis, auditivas e visuais, auxiliando 
na progressão das habilidades motoras, integração sensorial e na 
autonomia do indivíduo e o fisioterapeuta ou educador físico – atuam no 
aperfeiçoamento de habilidades motoras e musculares, no tratamento 
comportamental e na inclusão social (13, 30).

Todos esses profissionais desempenham papel fundamental e 
essencial em todas as etapas desde a identificação dos sinais sugestivos 
e diagnóstico precoce, até o acompanhamento e tratamento do TEA, 
sendo primordial que cada um deles, considerando sua especificidade, 
some esforços no sentido de aumentar o potencial do desenvolvimento 
social e de comunicação, de estimular o funcionamento cognitivo, 
as funções executivas e de dirigir competências para autonomia, 
melhorando assim a qualidade de vida dos indivíduos com TEA.
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O controle esfincteriano, um dos marcos do desenvolvimento 
infantil, constitui um dos grandes desafios que a criança enfrenta. O 
aprendizado desse controle é influenciado por fatores fisiológicos, 
psicológicos e socioculturais e é considerado um dos primeiros passos 
para a criança tornar-se autossuficiente (1).

A maioria das crianças consegue adquirir esse controle sem a 
participação significativa de profissionais, contando com a ajuda de seus 
pais a partir de práticas que podem ser culturalmente determinadas, 
discutidas em revistas e livros para pais ou disponíveis na internet (2).

Pode-se considerar que uma criança possui controle esfincteriano, 
quando não necessita mais de ajuda ou de supervisão para usar o vaso 
sanitário, podendo assumir a responsabilidade de uso independente, 
mantendo-se seca e limpa. O controle esfincteriano pode ser definido 
como a realização de vários comportamentos espontâneos, incluindo 
o reconhecimento da necessidade de ir ao banheiro e esperar antes de 
eliminar o conteúdo vesical e intestinal (3).

A criança se torna completamente treinada, quando é capaz de 
ter consciência de sua própria necessidade de eliminar urina e fezes e 
pode iniciar o ato sem um lembrete ou um preparo por parte dos pais ou 
cuidadores. Adquirir independência para o uso do banheiro requer que 
as crianças apresentem não apenas domínio de linguagem, mas, ainda, 
motor, sensorial bem como neurológio e social (4). 

A falha no treinamento esfincteriano pode resultar em 
consequências físicas e psicológicas bem como na sensação de 
fracasso por não ter conquistado a autonomia para um dos requisitos 
fundamentais do autocuidado (1).

As recomendações da literatura médica ocidental sobre 
essa temática geralmente se baseiam nas diretrizes publicadas pela 
Academia Americana de Pediatria (AAP), que descrevem o papel dos 
pais, profissionais de saúde e cuidadores no processo de treinamento 
esfincteriano. Essa abordagem é direcionada às crianças com 
desenvolvimento psicomotor normal e sugere iniciar o processo de 
treinamento esfincteriano apenas quando a criança apresentar sinais 
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de prontidão, sendo essencial para o sucesso do processo reconhecer o 
melhor momento para iniciar. Os sinais de prontidão que, em crianças 
com desenvolvimento psicomotor normal, são bem desenvolvidos entre 
24 e 36 meses, incluem algumas habilidades físicas e cognitivas (5). 

Em 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade 
Brasileira de Urologia publicaram um manual com informações 
importantes sobre o treinamento esfincteriano em crianças, listando 21 
sinais descritos com o objetivo de auxiliar os profissionais pediatras a 
orientar os pais e/ou cuidadores sobre o processo de desfralde, são eles: 

•	Imitar o comportamento dos pais ou de cuidadores; 
•	Desejar agradar; 
•	Desejar ser autônomo: insistir em concluir tarefas sem ajuda e 

se orgulhar das novas habilidades; 
•	Andar e estar apta a sentar de modo estável e sem ajuda; 
•	Pegar pequenos objetos; 
•	Ser capaz de dizer não como sinal de independência; 
•	Entender e responder a instruções e seguir comandos simples; 
•	Saber puxar as roupas para cima e para baixo; 
•	Possuir um vocabulário simples referente ao treinamento 

esfincteriano; 
•	Usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indicam a 

necessidade de urinar e evacuar; 
•	Mostrar interesse em outras pessoas que estejam usando o 

banheiro; 
•	Ficar seco por duas horas ou mais durante o dia;
•	Dizer que está “fazendo xixi” no momento da micção, em geral 

nos banhos; 
•	Dizer aos pais que acabou de urinar ou evacuar em pequena 

quantidade na fralda e se incomodar com a fralda molhada. 
•	Não querer usar fraldas ou mostrar interesse em cuecas ou 

calcinha; 
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•	Conseguir ficar parada no penico ou vaso sanitário por 3 a 5 
minutos; 

•	Permanecer brincando com a mesma atividade por mais de 5 
minutos; 

•	Ser capaz de apontar o que deseja; 
•	Ter iniciado a comunicação por palavras ou frases simples; 
•	Não apresentar atrasos nos marcos do desenvolvimento neu-

ropsicomotor segundo escalas validadas internacionalmente; 
•	Compreender e seguir os comandos simples. 

No entanto, não há consenso na literatura nacional ou estrangeira 
sobre quantos ou quais sinais a criança deve apresentar para que seja 
iniciado o treinamento.

Considerando esse contexto, o objetivo deste capítulo é discutir e 
apresentar métodos e sinais de prontidão para treinamento esfincteriano 
em crianças com SD.

1. MECANISMO DE AQUISIÇÃO DE CONTROLE ESFINCTERIANO

Sobre a fisiologia do controle esfincteriano, sabe-se que no 
lactente, o processo de eliminações de conteúdo vesical e intestinal é 
reflexo, e não existe controle consciente ou envolvimento cortical. A 
mielinização do trato piramidal relacionada à área esfincteriana não 
está completa até os 12-18 meses. Por volta de um a dois anos, a criança 
começa a ter consciência da sensação de enchimento vesical. Aos três 
anos de idade, é capaz de reter a urina por um controle voluntário 
consciente da musculatura do assoalho pélvico. Aos quatro anos, a 
micção pode, de um modo geral, ser iniciada de forma voluntária, e aos 
seis ou sete anos a criança pode urinar de acordo com seu desejo, com 
qualquer quantidade de distensão da bexiga. Este processo evolutivo é 
encontrado em todas as crianças, mas é importante destacar que há uma 
variabilidade individual na velocidade de maturação (6). 
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Alguns fatores que podem afetar o tempo de obtenção de 
continência são: a pessoa responsável pelo treinamento (pai/mãe/
cuidador); a idade de início; e o método de treinamento utilizado (1). A 
família que se mostra mais sensível e colaborativa atua como importante 
mediadora nesse processo, possibilitando implementação de rotinas que 
facilitam e estimulam a criança na continência. Estudos demonstram que, 
em casos relacionados à incontinência ou enurese, o comportamento 
dos pais ou cuidadores pode oportunizar o encorajamento da criança 
e desenvolver emoções e sentimentos positivos sobre si. Emoções 
negativas podem reforçar a ocorrência dos escapes (7).

A idade de início do treinamento esfincteriano em países em 
desenvolvimento parece ser mais baixa do que em países desenvolvidos 
(8). A idade de aquisição do controle é definida como aquela em que 
uma criança mantém a bexiga cheia e o controle intestinal, sem falha em 
segurar a urina ou as fezes durante o dia e a noite (5).

No Brasil, um estudo envolveu uma amostra composta por 4.231 
crianças nascidas em Pelotas, que foram visitadas em seus domicílios 
aos 12, 24 e 48 meses. Foram realizadas entrevistas com as mães, as 
quais responderam a um questionário com questões sociodemográficas, 
características dos hábitos miccionais e intestinais das crianças, com 
atenção ao treinamento esfincteriano (9).  A idade média de início 
de treinamento esfincteriano foi de 22 meses, com duração média do 
treinamento de 3,2 meses. A média de idade da retirada das fraldas 
noturnas foi de 27,4 meses, tendo sido mais precoce entre as meninas. 
Foi constatado ainda que aos 48 meses, a maioria das crianças não 
usava mais fraldas diurnas ou noturnas. Os autores ainda observaram 
que crianças prematuras ou com baixo peso não apresentaram 
diferença significativa no tempo de treinamento e idade de aquisição do 
controle esfincteriano, porém crianças com atraso no desenvolvimento 
apresentaram maior dificuldade em adquirir o controle esfincteriano, 
prolongando o tempo para a retirada das fraldas. 

Em crianças brasileiras com desenvolvimento psicomotor 
normal, foi demonstrado que aquelas que começaram a ser treinadas 
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mais cedo (antes dos 24 meses) apresentaram um período de treinamento 
mais longo em comparação com aquelas que começaram a ser treinadas 
posteriormente, porém sem diferença na idade média de aquisição de 
continência (9). 

Em outro estudo, um grupo de crianças brasileiras entre três e 
seis anos foram acompanhados para investigar a aquisição do controle 
esfincteriano anal (10). Entrevistaram um total de 100 responsáveis, 
sendo a grande maioria mães. Neste estudo, o treinamento do controle 
esfincteriano anal e vesical foi iniciado simultaneamente em 84% dos 
casos, onde mais de 90% foram treinadas em casa, pelas mães, através 
de intuição, experiências com filhos anteriores e o aprendizado com as 
avós. Neste estudo o controle anal foi adquirido primeiramente em 41% 
das crianças. 

2. MÉTODOS UTILIZADOS PARA TREINAMENTO 
ESFINCTERIANO 

Treinamento esfincteriano é definido como o processo de alcance 
de controle urinário e fecal, sendo considerada uma tarefa complexa 
e realizada em etapas. A independência para o uso do toilette envolve 
caminhar até o vaso ou penico, baixar as calças, sentar-se no vaso (ou 
penico), urinar ou evacuar, puxar as calças, dar descarga, lavar as mãos 
e retornar ao local onde estava. Todas essas atividades requerem que 
a criança apresente não apenas domínio de linguagem, mas também 
motor, sensorial, neurológico, cognitivo e social (4,5).

Entre as décadas de 60 e 70, alguns trabalhos enfatizaram 
a importância de iniciar o treinamento quando a criança estivesse 
preparada, o que é chamado de aprendizagem centrada na criança, com 
a recomendação de que a criança teria que ter pelo menos 18 meses 
para iniciar, já que é a partir desse momento que ela teria a habilidade 
de relatar a sensação de enchimento vesical para os pais ou cuidadores 
(11, 12, 13).  

A abordagem proposta por (12) é mais intensiva e estruturada, 
pois inicia com a demonstração do banheiro para a criança usando uma 
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boneca, seguido de aumento da ingesta de líquidos e horas programadas 
para ir ao banheiro. Comportamentos corretos são reforçados através 
de recompensas como comidas, abraços e brinquedos, enquanto os 
acidentes são corrigidos através de repreensão verbal e sessões práticas 
adicionais (2). Já a abordagem de (11) inicia sentando a criança no 
penico, em seguida sem as fraldas. Fezes e urina são esvaziadas no 
penico, explicando a criança que é para onde devem ir e a etapa final é o 
uso independente do penico pela criança.

A idade ideal de treinamento esfincteriano permanece incerta. 
Não há trabalhos que comparem diferentes métodos e estudos não são 
conclusivos sobre qual momento ideal para iniciar (2). 

Diferentes culturas têm vários métodos de treinamento e 
distintas expectativas sobre quando se deve adquirir o controle urinário 
e intestinal. É importante destacar que o treinamento inadequado 
pode ser um dos preditores de disfunção do trato urinário inferior 
como incontinência urinária, enurese, infecção urinária de repetição e 
constipação na infância (4, 9).

O manual de orientação para treinamento esfincteriano 
produzido em 2019 pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) destaca que para haver sucesso 
no processo de desfralde é necessário: procurar por sinais de prontidão; 
falar sobre o banheiro para a criança; escolher o penico ou o vaso 
sanitário com redutor de assento e apoio dos pés adequados à criança; 
escolher o momento mais apropriado; demostrar o método; realizar 
reforço positivo; lidar com naturalidade e paciência e ensinar a higiene 
adequada (5). 

3. AQUISIÇÃO DO CONTROLE ESFINCTERIANO NA 
CRIANÇA COM DÉFICIT INTELECTUAL

O treinamento esfincteriano para crianças com qualquer 
deficiência é uma das metas de desenvolvimento mais desafiadoras, 
assim como para qualquer criança. São poucos os estudos que abordam 
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o processo de treinamento esfincteriano em crianças com algum tipo de 
deficiência (5). 

Acredita-se que as crianças não são capazes de alcançar a 
continência até que tenham adquirido capacidade cognitiva e outras 
habilidades motoras que comumente são atingidas até os 3 anos de 
idade. Em alguns países, o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis 
para crianças com deficiência reforça a visão de que elas não podem 
ser treinadas para o uso do banheiro mesmo sabendo que esse uso 
pode interferir no desenvolvimento das habilidades necessárias para a 
continência (14). 

A obtenção do controle esfincteriano exige que as crianças 
interpretem suas sensações de preenchimento vesical e intestinal e a 
percepção da conveniência social para o uso do banheiro. Crianças com 
deficiência intelectual podem apresentar problemas em lidar com essas 
situações, sendo esperado, pelo menos, o atraso no controle vesical e 
intestinal (15). 

Um estudo observou que a deficiência intelectual esteve 
diretamente relacionada a dificuldades com a higiene, com a não 
execução de maneira independente da maioria das tarefas de 
autocuidado, com episódios de escapes urinários e fecais durante dia ou 
noite, que acarretaram impacto na qualidade de vida (16).

Com as políticas públicas relacionadas à inclusão de crianças 
com necessidades especiais nas escolas regulares, a aquisição do controle 
esfincteriano pode ser considerada um desafio no processo de inclusão 
nos estabelecimentos de ensino (3).

Abordagens mais atuais para treinamento esfincteriano em 
pessoas com deficiência têm sido baseadas em modelos que seguem 
princípios de condicionamento operante, estratégia inicialmente 
descrita 1963 (17). Tais abordagens reforçam o uso de dicas e 
consequências reforçadoras no treino de toalete com indivíduos com 
necessidades especiais. A partir de então, modificações e refinamentos 
das técnicas preconizadas por Ellis foram realizadas, porém alguns 
procedimentos foram mantidos como: monitoramento para identificar 
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padrão de micção; idas ao banheiro no padrão de micção ou em horários 
pré-estabelecidos; aumento da ingestão de líquidos para aumentar a 
frequência de micção durante a prática do treinamento, uso de sons, 
imagens ou outros sinais como forma de solicitar o uso do banheiro e 
reforço para comportamentos de toalete apropriados (3).

Mesmo após treinados, indivíduos com baixos níveis cognitivos 
apresentam taxas mais altas de regressão no uso banheiro e os que não 
possuem habilidades verbais apresentam um tempo maior para alcançar 
a continência urinária e fecal do que os que possuem, o que reforça que 
o processo envolve múltiplas habilidades.

Há uma falta de consenso sobre o tempo ideal para iniciar o 
treinamento esfincteriano em crianças com deficiência, principalmente 
quando há uma baixa expectativa ou uma tendência em atrasar o 
treinamento mais frequente em crianças que possuem outros problemas 
associados (14). 

4. CONTROLE ESFINCTERIANO NA CRIANÇA COM 
SÍNDROME DE DOWN

As crianças com Síndrome de Down (SD) apresentam atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor, o que determina uma dificuldade na 
aquisição do controle esfincteriano. Nessas crianças, a média de idade do 
interesse inicial deste treinamento está entre 36 e 45,7 meses e a média 
de idade de aquisição do controle está entre 48 e 66 meses. Um estudo 
brasileiro com crianças com deficiência intelectual de várias etiologias, 
incluindo SD, mostrou que 99% adquiriram o controle esfincteriano até 
60 meses (15, 18).

Não existem diretrizes específicas para o método de treinamento 
esfincteriano em crianças com SD. A diretriz atual da Sociedade Nacional 
de Síndrome de Down (NDSS), uma organização americana,  orienta 
esperar o terceiro aniversário para iniciar o treinamento esfincteriano 
enfocando na observação de sinais de prontidão que incluem 
principalmente habilidades motoras, linguagem adequada, desejo de 
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agradar com base em uma relação positiva com os pais, capacidade 
de imitar os pais e habilidades específicas relacionadas ao treinamento 
esfincteriano (ficar seco por mais de duas horas, desconforto com 
fraldas molhadas/sujas e indicar necessidade de trocar a fralda), porém 
na SD estes sinais de prontidão ainda precisam ser descritos claramente  
(www.ndss.org).

Um estudo caso-controle realizado no Brasil entre 2010 e 2015 
com pais de crianças com SD, concluiu que elas iniciam o processo de 
treinamento esfincteriano mais tarde, quando comparado às crianças com 
desenvolvimento psicomotor normal e levam mais tempo para concluir o 
treinamento. Meninos com SD concluem seu treinamento esfincteriano 
mais tarde do que as meninas. O método mais citado pelos pais foi a 
abordagem voltada para a criança, porém ainda não se sabe realmente qual 
é o método mais efetivo para treinamento esfincteriano nesse público (5).

5. TECNOLOGIA E TREINAMENTO ESFINCTERIANO 

Alguns pesquisadores têm estudado formas de aproveitamento 
das tecnologias como valor agregador de conhecimento e de 
desenvolvimento físico, social, psicológico e cognitivo (19). As crianças 
da primeira infância interagem por meio de instrumentos digitais com 
a informação lúdica, em casa e ou na escola. Elas jogam, brincam se 
divertem e como consequência, aprendem. 

Já existem soluções comerciais para apoiar o treinamento 
esfincteriano voltadas para o público infantil. Os aplicativos de celular 
(App) “Baby Toilet Training”, “Daniel Tiger’s Potty Training”, “Potty 
Time With Elmo” e o “Potty Potty Training”, são exemplos, mas estão 
disponibilizados somente na língua inglesa e são pagos. Um outro 
aplicativo chamado “Potty Training Learning with the animals” (https://
pottytrainingapp.com), que também não é disponível de forma gratuita e 
em inglês, possui um desafio de treinamento de 21 dias, cujas atividades 
diárias são enviadas pelo autor do aplicativo que garante resultados. O 
App é vencedor de vários prêmios.
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Para os casos em que há a confirmação de uma disfunção do 
trato urinário inferior como a enurese, caracterizada pela perda 
urinária durante o sono, há no Brasil um projeto intitulado “Sem Xixi 
na cama” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ferring.
semxixinacama&hl= pt_BR) que recentemente lançou um aplicativo 
para smartphones que auxilia os pais no tratamento. Com a ajuda de um 
personagem chamado “Pee”, as crianças podem seguir as orientações 
recomendadas de uma forma lúdica e divertida.

 Apesar da evidente aplicabilidade, esses aplicativos não foram 
utilizados de forma a produzir evidências científicas que possam 
maximizar a adesão aos programas a que se destinam (20). Logo, a 
literatura sobre o uso de tecnologias no treinamento esfincteriano 
ainda é escassa. No Brasil, até o presente momento, ainda não existem 
soluções voltadas para o público infantil, validadas cientificamente, 
sendo necessários estudos com o objetivo de verificar a eficácia desses 
aplicativos para auxiliar na aquisição do controle esfincteriano, tanto em 
crianças sem alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, quanto 
nas que apresentam alterações, como as crianças com SD.  

Aplicativos destinados a orientar quanto ao uso do banheiro, a 
exemplo o “Usando o banheiro”, trazem uma abordagem de uso correto 
do banheiro, mas não há evidências que avaliem o impacto deles no 
processo de desfralde.

6. REFLEXÕES RELACIONADAS AO TEMA

A literatura atual não é clara quanto a identificação dos sinais de 
prontidão relacionados ao treinamento esfincteriano em crianças com 
SD e nem sempre pais e cuidadores buscam uma orientação profissional 
para o processo.

Estudos intervencionistas, comparando abordagens para o 
treinamento esfincteriano em crianças com SD poderão contribuir 
para identificar o método mais efetivo e uma abordagem que atenda as 
características próprias desse público.
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O uso de tecnologias, considerando interação e ludicidade, 
podem contribuir para o processo de aquisição de controle esfincteriano, 
porém não existem evidências de que o uso destas possa impactar no 
tempo de aquisição de controle, sendo necessário o desenvolvimento de 
mais estudos sobre o tema.
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As primeiras descrições da Síndrome de Down (SD) foram 
registradas em 1866, na Inglaterra. Na capital do Reino Unido, o 
Dr. John Langdon Down, professor no Hospital Real de Londres, 
fez uma publicação na qual, sob influência Darwinista da teoria da 
evolução, descreveu o que seriam as características físicas da síndrome 
que  posteriormente ficou registrada com o seu nome. Entre essas 
características, estão os problemas ligados à coordenação motora, 
problemas na comunicação e algumas características fenotípicas, 
que auxiliam no reconhecimento da criança sindrômica logo ao 
nascimento (1). 

A semelhança com as características faciais com os indivíduos da 
ascendência da Mongólia foi a razão pela qual o Dr. Down denominou 
o quadro, incialmente, como mongolismo, nomenclatura contestada e 
já ultrapassada (1, 2).

O site da Down´s Syndrome Association refere que, em 
1961,  dezenove especialistas internacionais, incluindo o neto de 
John Langdon Down, Norman Down, escreveram em conjunto para 
a revista Lancet, sugerindo que o nome deveria ser alterado para 
síndrome de Down. A pedido da República Popular da Mongólia, a 
Organização Mundial da Saúde adotou a recomendação em 1965 e 
a síndrome de Down se tornou um termo descritivo universalmente 
aceito (1,2).

Em 1958, na França, 92  anos após a publicação do Dr 
Down, o Dr. Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, geneticista francês, 
foi considerado o  responsável pela descoberta da anomalia 
cromossômica, fazendo com que a SD passasse a ser considerada de 
origem genética (1, 2, 3).

Hoje em dia, a SD, também chamada de Trissomia do 21, continua 
despertando o interesse de estudiosos e as buscas pela qualidade de 
vida desse grupo de pessoas envolve aspectos médicos, terapêuticos e 
educacionais, a fim de minimizar suas complicações e potencializar a 
inclusão social.
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1. INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM SÍNDROME 
DE DOWN

Crianças com SD podem apresentar alterações neuromusculares, 
como diminuição da força e alterações posturais, além de alterações 
osteo-articulares, a exemplo da frouxidão ligamentar, hipermobilidade 
articular e deformidades. Associado a esses fatores, as crianças irão 
apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor devido a 
alterações no sistema nervoso, como pequeno peso encefálico, número 
reduzido de neurônios e conexões nervosas, diminuição do corpo 
caloso, alterações celulares na região do hipocampo, hipoplasia nos 
lobos frontais e occipitais, além de pobre mielinização (3). 

Inúmeras pesquisas apontam a necessidade da inserção da 
criança com SD em um programa de intervenção precoce composto 
inicialmente de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O 
Comitê da Organização Mundial da Saúde enfatiza a importância dos 
procedimentos de intervenção precoce no desenvolvimento dessas 
crianças, pois tratamentos e terapias especiais multiprofissionais 
contribuem para melhor desenvolvimento e desempenho social dessas 
crianças (3, 4).

O termo intervenção precoce está sendo utilizado em vários 
países com o objetivo de minimizar incapacidades e melhorar 
capacidades das crianças. São todas as medidas realizadas, através de 
um planejamento de técnicas sensório-motoras específicas a cada faixa 
etária, para prevenir deficiências perinatais, proporcionando ambientes 
ideais para o desenvolvimento. Os objetivos principais são promover 
auto-organização e aprendizagem das crianças, estimular as funções 
corticais e estimular a interação do paciente com seus pais/cuidadores 
e com o meio, de forma harmoniosa e sem gerar distúrbios biológicos 
e psicológicos (5).   Na década de 70, esse tipo de intervenção foi aceito 
como uma forma de potencializar o desenvolvimento sensório-motor 
de crianças com SD, através da criação de um programa interdisciplinar 
específico. Esse programa era baseado no conceito de que o 
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desenvolvimento motor poderia ser incentivado através do estímulo 
sensorial e motor precoce, contando com a participação ativa dos pais 
nesse processo (3).

O atraso do desenvolvimento global, incluindo o dos marcos do 
desenvolvimento neuropsicomotor, é esperado em crianças com SD e 
um dos problemas congênitos que mais prejudica o desenvolvimento 
dessas crianças é a hipotonia generalizada. Esta hipotonia está presente 
em 100% dos casos dos recém-nascidos, porém tende a diminuir com 
a idade. Ainda que o tônus seja uma característica individual, havendo 
variações de uma criança para outra, essa condição faz com que o 
desenvolvimento inicial fique mais lento e essa criança irá demorar 
para atingir marcos motores como sustentar a cabeça, rolar, sentar-se, 
engatinhar e deambular. Devido a esses fatores, a exploração ativa que 
a criança vai fazer do meio para estimular seu desenvolvimento fica 
prejudicada. Por isso, o atendimento fisioterapêutico é necessário para 
crianças com SD (4, 6).

Uma estimulação bem estruturada promove o desenvolvimento 
da criança com SD, minimizando suas dificuldades e evidenciando a 
possibilidade de plasticidade. A neuroplasticidade é um dos aspectos 
mais proeminentes do sistema nervoso. Ela denota várias capacidades, 
incluindo a habilidade para se adaptar às mudanças no ambiente e 
para armazenar informações memorizadas associadas ao processo 
de aprendizagem. Com base nos caminhos que a plasticidade pode 
seguir, nota-se que as crianças aprendem mais rapidamente que os 
adultos. A capacidade plástica das crianças é notável e se elas estiverem 
inseridas em um ambiente apropriado para o aprendizado, seu sistema 
nervoso, mesmo após uma lesão, é capaz de aprender e reaprender. 
Os conceitos de plasticidade sugerem que é possível substituir uma 
função exercida por uma área lesada do cérebro por outra não lesada 
ou menos lesada e, na SD, muitas áreas podem apresentar algum tipo 
de alteração. Porém, há diferenças entre um sujeito e outro, tanto na 
intensidade como na área comprometida, sendo possível concluir que 
se um trabalho de estimulação dos processos cognitivos for realizado 
de maneira adequada, poderá promover modificações importantes 
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e com qualidade no desenvolvimento dessas crianças. As conexões 
cerebrais são altamente maleáveis, contudo, podem ser afetadas por 
fatores ambientais, como lesões ou privações sensoriais. Por isso, 
há a necessidade de uma estimulação adequada para essas crianças, 
proporcionando a reorganização e plasticidade cerebral (4). 

Na SD, o ambiente é um fator significativo no desenvolvimento, 
podendo ser um facilitador ou uma barreira para o aprendizado. É o 
uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) que ajuda a identificar as reais necessidades do paciente. O 
ambiente é considerado importante na funcionalidade de crianças com 
SD e, na prática clínica fisioterapêutica, a CIF é utilizada, pois promove 
um raciocínio clínico de acordo com as necessidades do paciente, 
salientando a análise de fatores contextuais no desempenho das pessoas 
(6). Importante lembrar que a intervenção precoce é muito mais efetiva 
se a família for um agente ativo em implementação.

Em crianças com SD, o desenvolvimento do sistema nervoso 
central depende da biologia, do comportamento e do ambiente 
e não apenas da maturação do sistema nervoso. As informações 
provenientes do sistema vestibular, dos receptores visuais e do sistema 
somatossensorial que envolvem a recepção dos estímulos e sua integração 
contribuem para o desenvolvimento do equilíbrio estático e dinâmico 
nos indivíduos que, com base nessas informações, irão adaptar-se para 
aquisição de marcos motores. O déficit de equilíbrio é comum nessas 
crianças, pois elas têm dificuldade em captar as informações sensoriais 
que determinam a posição do corpo no espaço e a velocidade com que 
o corpo está se movendo (7).

O tratamento fisioterapêutico deverá estar voltado para 
elaboração de propostas que estejam de acordo com as necessidades 
dos pacientes, principalmente em relação aos ajustes posturais, o 
sentar e o ficar de pé. Então, a intervenção deve se basear no treino de 
marcha, mudanças posturais e treino de equilíbrio. É de fundamental 
importância que a criança seja treinada para a posição de pé o mais 
precocemente possível e que o tratamento seja centrado na mobilidade, 
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inclusive na pré-marcha (6). Associado a isso, a criança deve ser 
encorajada a procurar e realizar tarefas que envolvam seus potenciais e 
gostos, focando também nas relações sociais. Mais uma vez, é necessário 
lembrar que as condições ambientais e familiares estão relacionadas com 
o desenvolvimento global da criança com SD, sendo que a participação 
dos pais durante o tratamento fisioterapêutico e acompanhamento 
individualizado da criança, são descritos como fatores primordiais para 
o sucesso do tratamento (4).

Um ponto importante precisa ser discutido aqui: a hipotonia 
generalizada aumenta o risco de complicações respiratórias como 
obstrução das vias aéreas superiores e doenças das vias respiratórias 
inferiores. Além disso, as crianças com SD podem apresentar hipoplasia 
pulmonar, imunodeficiência e hipertensão pulmonar. Desta maneira, as 
condutas fisioterapêuticas respiratórias evoluíram nas últimas décadas, 
proporcionando inúmeros benefícios para esses pacientes. A fraqueza 
muscular respiratória que essas crianças apresentam justifica a necessidade 
de realização de atendimento fisioterapêutico, com o intuito de diminuir 
as complicações respiratórias e, dentre as técnicas mais utilizadas, há o 
Treinamento Muscular Respiratório (TMR) que proporciona benefícios, 
como ganho adicional de força muscular respiratória (8, 9).

2. DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN

As anomalias respiratórias também são muito frequentes na SD, 
muitas crianças podem apresentar hipertensão pulmonar que associada 
a cardiopatia congênita pode representar um risco incompatível com 
a vida (10). As infecções respiratórias podem ser comuns, chamando 
a atenção para uma série de fatores que contribuem para instalação da 
doença e outros distúrbios como: hipoplasia pulmonar, obstrução das 
vias aéreas superiores, imunodeficiência, obesidade, compressão nas 
vias respiratórias, volume reduzido nas vias aéreas inferiores, aumento 
das amídalas e adenoides, e da quantidade de secreção (11, 12). 
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A hipotonia é a principal alteração encontrada em crianças 
com SD, o tônus muscular baixo é um dos fatores responsável pelo 
atraso do desenvolvimento motor, e diminuição da força muscular 
respiratória (13). Os distúrbios pulmonares estão ligados à redução 
do número de alvéolos e que podem estar associados à diminuição 
da capacidade pulmonar. A diminuição da força muscular respiratória 
pode incidir diretamente nos quadros de infecção pulmonar, visto que 
o aumento da quantidade de secreção é causado também pela tosse 
ineficaz da criança e obstrução brônquica, o que diminuiria o fluxo de 
ar nas vias aéreas (14). 

A hipotonia muscular, instalada desde o primeiro ano de vida, 
pode provocar uma diminuição do potencial bronco-espástico, com 
associação ao epitélio associado cilíndrico. Dessa forma, o acúmulo 
de secreções passa ser maior, com possibilidade de proliferação de 
bactérias. A infecção do trato respiratório pode ser desencadeada por 
modificações na resposta imune adaptativa, ou por diferenças funcionais 
no sistema respiratório (15). 

Estudos demonstraram que a infecção do trato respiratório, e 
as alterações anatômicas das vias respiratórias e funcionais de crianças 
com SD, estão relacionadas com o prejuízo nas habilidades motoras e 
cognitivas das crianças, como também nos níveis de atenção. Todas essas 
alterações podem diminuir a qualidade de vida da criança, associadas 
também com distúrbios do sono (15, 16).

Nesse contexto, o treinamento muscular inspiratório e expiratório 
torna-se essencial em crianças com SD. O aumento da força dos músculos 
inspiratórios seria fundamental para a manutenção da quantidade de ar 
em vias aéreas, visto que a hipoplasia pulmonar é comum para essas 
crianças. O aumento da pressão expiratória máxima (PeMáx) pode 
aumentar a força na expectoração concomitantemente à mobilização 
do muco e expansão dos alvéolos. O treinamento pode ser capaz de 
prevenir e auxiliar o tratamento dos distúrbios respiratórios, diminuindo 
o número de internações hospitalares como também a melhora dos 
níveis de atenção e qualidade do sono. Existe uma sensibilidade muito 
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grande a problemas pulmonares em crianças com SD, principalmente 
devido à hipotonia muscular (17). Diante da pandemia COVID 19, 
as crianças com SD não podem ser eximidas dos cuidados contra a 
doença, principalmente pelo fato delas serem suscetíveis às infecções 
pelas anomalias respiratórias, porém ficou evidenciado que pessoas 
com SD, com idade superior a 40 anos, estaria dentro do grupo de risco 
para desfechos desfavoráveis em relação à doença (18). 

Atualmente, entre os recursos mais indicados para o treinamento 
dos músculos respiratórios, estão alguns dispositivos como o Threshold® 
IMT (treino muscular inspiratório) e o Threshold PEP (pressão positiva 
na expiração) e o Powerbreathe®. Esses dispositivos, geram pressões 
específicas para a melhora da força muscular respiratória (19). 

3. DISPOSITIVOS PARA TREINAMENTO MUSCULAR 
RESPIRATÓRIO

Uma ferramenta consagrada no treinamento muscular 
respiratório é o resistor de carga linear. Tal instrumento utiliza de 
um sistema de mola com resistência graduada. A abertura da válvula 
inspiratória é condicionada a um esforço muscular terapêutico 
desejado. Os dispositivos de carga linear também possibilitam que a 
resistência muscular seja constante durante todo o ciclo inspiratória, 
diferentemente dos dispositivos com resistência por sistema de orifícios, 
cuja magnitude do trabalho muscular imposto é fluxo dependente. 
Dessa forma, a depender do fluxo inspiratório de execução, a resistência 
gerada pelo dispositivo é maior ou menor (19).

O Threshold® é o instrumento de carga linear mais estudado e 
respaldado na literatura e é comercializado em dois modelos distintos, 
o PEP Threshold® e o Threshold IMT®. O primeiro foi idealizado para 
treinamento muscular com força expiratória graduada entre 5 e 20 
cmH2O, com intervalo entre as cargas de 1 cmH2O. Tal intervalo 
permite excelente especificidade na prescrição de cargas dentro da faixa 
de resistência disponível para esse equipamento. O PEP Threshold® 
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tem seu uso como dispositivo para treinamento muscular expiratório, 
através de uma válvula unidirecional que garante a resistência através 
de pressões específicas ajustáveis em cmH2O. Ao ser realizada uma 
expiração através do dispositivo, a carga resistiva imposta no aparelho, 
cria uma pressão positiva que ajuda abrir as vias aéreas, permitindo, em 
caso da existência de secreção, que o muco seja expelido através da tosse 
(20, 21, 22, 23).

O segundo, o Threshold IMT® é o dispositivo idealizado para 
treinamento muscular inspiratório, a resistência imposta é ajustável de 
9 a 40 cmH2O e intervalo entre as cargas de 2 cmH2O. A interface com o 
usuário é feita via máscara oronasal ou bocal próprio (24, 25). 

O Powerbreathe® é um outro dispositivo de carga linear 
frequentemente utilizado como recurso para o treinamento muscular 
inspiratório, em geral, tem maiores faixas de resistência, chegando 
normalmente a 100cmH2O de resistência inspiratória, contudo com 
intervalo entre as cargas não inferior a 10cmH2O para os modelos à 
mola (24, 25, 26, 27).

Protocolos de treinamento com máxima repetição vêm sendo 
propostos na literatura, visando um trabalho agregado de força 
e endurance. Tais protocolos se baseiam em teste incremental de 
percentuais de carga, exemplo 30%, 40%, 50%,60%,70% da Pimax 
mantendo a frequência predeterminada de incursões (série x repetições), 
sabendo-se que o músculo respiratório tem cerca de 75% de fibras 
resistentes à fadiga (Fibras tipo I e IIA) tal método poderia gerar ganhos 
satisfatórios em endurance para esse grupo muscular (25, 28, 29, 30, 31).

Vale lembrar que estudos com base na fisiológica do exercício 
sugere que treinos com baixa carga sustentada com maiores frequências 
teriam resultados positivos em endurance, em contrapartida teria fraca 
ou inexistente relação com o ganho de força. Visto que, para o ganho 
dessa variável, o treinamento muscular exigiria a inserção da variável 
sobrecarga muscular (≥ 50% da Pimax), o mesmo estudo demonstra 
que, em treinos de força, os músculos além desse domínio almejado, 
também ganha endurance durante o treinamento de força (32).
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Para prescrição do treinamento muscular respiratório é 
fundamental respeitar componentes básicos conhecidos para o 
fortalecimento muscular e/ou hipertrofia. São eles: Sobrecarga, 
empregada uma carga desafiado, que gere estimulo adaptativo no 
músculo a partir de recrutamento submáximo de unidades motoras, 
a literatura sugere que percentuais entre 50 e 70% da Pimax é segura, 
para o treino do músculo respiratório; Periodicidade, com repetição 
frequente e regular do treino proposto, dando consistência ao estimulo 
adaptativo e potencializando o resultado, alguns protocolos sugerem 
a realização desse treinamento por 5x na semana, com outros sendo 
ainda mais extensivos com 2 treinos por dia, 7x na semana. A duração 
total do treinamento é variável na literatura, delimitado, no entanto, 
que treinamento muscular respiratórios por períodos menores que 4 
semanas, não geraria adaptações consistentes com relação à hipertrofia 
muscular, apenas ganhos associados a efeito repetição, despertar 
trófico e ganho da capacidade contrátil do músculo; Progressão, o 
estimulo adaptativo tem de ser constante, de forma a não permitir 
acomodação muscular ao longo das semanas e meses de treino 
muscular respiratório, para isso, a necessidade que o desafio imposto 
ao músculo deverá ser ascendente diante dos ganhos observados em 
força e/ou endurance. Reversibilidade, a lei do uso e desuso rege a 
fisiologia muscular, tal princípio é a fundamental para o ganho 
muscular a partir do treino muscular proposto, contudo, indo além 
desses ganhos obtidos durante a fase de treinamento, alguns autores 
defendem a necessidade da instituição do treino de manutenção, após 
o período de treinamento progressivo, com finalidade da preservação 
dos ganhos com longevidade, a carga proposta para treino de 
manutenção sugeridas estariam entre 20-30% da Pimax (31, 32, 33, 
34, 35).

O treinamento muscular inspiratório tem efeitos positivos 
conhecidos no ganho da força muscular respiratório, assim como 
da endurance muscular. Além disso, apresenta ganhos indiretos na 
sensação de dispneia em repouso e durante a execução do exercício 
físico. Ainda seguindo a linha de ganhos indiretos dos benefícios do 
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treinamento, é descrita a melhora na capacidade funcional, qualidade de 
vida, em pacientes com condições crônicas respiratórias, cardiológica, 
neuromuscular, com evidencia robusta para a redução de complicações 
pós operatórias em diversas condições operatórias, facilitação do 
desmame ventilatório, prevenção das complicações respiratórias no 
idoso e melhora da performance no exercícios em crianças, indivíduos 
saudáveis, assim como em atletas amadores ou profissionais em diversas 
modalidades esportivas  (24, 31, 35, 36, 37, 38).

Todavia, o uso desses dispositivos com pessoas com SD tem 
sido pouco relatado na literatura, apesar de sua comprovada ação no 
treinamento muscular para outros grupos que necessitam de TMR. 
Alguns estudos que fizeram uso de dispositivos para TMR indicam 
aumento significativo nas medições de pressão inspiratória máxima, 
pressão expiratória máxima, capacidade vital forçada, entre outras 
viaráveis estudadas, concluindo que esse modelo de treinamento 
provavelmente exerce efeito positivo nas funções respiratórias e nos 
músculos respiratórios para pessoas com SD (39).

Um estudo brasileiro com o uso do Threshold IMT® em 
um programa de treinamento muscular para dois adolescentes 
foi encontrado na literatura. A proposta de uso do dispositivo foi 
com carga equivalente e mantida a 30% da PI máx, reajustada após 
reavaliações semanais. Na primeira semana foram realizados 10 ciclos 
por intervenção de 1 minuto, com 20 segundos de intervalo entre 
eles e após familiarização e aprendizado da técnica pelos indivíduos, 
foram realizados 30 ciclos de 1 minuto com 20 segundos de intervalo 
entre eles. Os autores sugerem que o uso de treinamento muscular 
respiratório pode auxiliar no incremento da força muscular desses 
indivíduos, porém ressaltaram a dificuldade de aplicação da técnica 
devido ao déficit cognitivo característico da SD (40).

A literatura enfatiza que é possível aumentar significativamente 
a força muscular em indivíduos com SD a partir da participação em 
programas e treinamento de força ou resistência muscular. Esses 
programas podem e devem ser adaptados para esta população, uma vez 
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que é consenso nos estudos a relação entre a fraqueza dos músculos da 
respiração e o aumento dos riscos de infecções respiratórias. (41).

A utilização de dispositivos para treino muscular respiratório 
deve ser mais estudada para a população com SD, tendo em vista seu 
potencial de efetividade com outros grupos. A presença de déficits 
intelectuais não pode ser considerada um impedimento para o estudo 
de técnicas reconhecidas pela comunidade científica e adaptações na 
forma de avaliação, intervenção e familiaridade com equipamentos 
específicos devem ser propostas e registradas a fim de contribuir 
para as melhores condições respiratórias e melhor qualidade de vida 
dessa população.
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QUILOMBOLAS: HISTÓRIA E LUTA POR RECONHECIMENTO

A história das comunidades quilombolas é um capítulo que 
ainda possui um enorme silêncio diante do desenvolvimento da 
historiografia nacional. Diante das determinações do período colonial e 
de sua administração, os escravos promoveram uma verdadeira luta de 
resistência ao modo colonial de produção escravocrata. Transplantados 
para o Brasil em um processo de escravização nas mais diversas áreas 
da economia nacional brasileira, construíram múltiplas formas de 
resistência para sobreviver ao imperativo poder colonial. Procurando-
se, sempre, uma produção oficial dos fatos históricos, abandonando 
uma genuína interpretação dos elementos fundantes da formação 
social das comunidades quilombolas. Entretanto, atualmente, existe 
uma ressignificação conceitual das necessidades dos quilombolas para 
além da própria questão da resistência histórica, ou seja, está no novo 
modelo familiar e tentativa jurídica de garantir às conquistas das terras 
contemporaneamente. 

Dessa forma, o entendimento de identidade quilombola 
está diretamente relacionado aos comportamentos do grupo ao de 
territorialidade segundo Carvalho e Lima (1): “[...] grupo social para 
ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de 
seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu ‘território’ segundo 
Carvalho e Lima (2)

Assim, a territorialidade, no Brasil, assume, segundo Carvalho e 
Lima (3), o caráter dos diversos grupos sociais formadores da identidade 
do país durante seu processo histórico e suas inter-relações específicas 
com os ecossistemas que ocupam. Isso é, indo além das relações sociais 
mantidas uns com os outros, transformando, assim, as parcelas do 
ambiente em seus territórios. O território, nesse sentido, decorre dos 
procedimentos de territorialidade de um grupo social, que envolvem, 
ao mesmo tempo, suas formas de dominação político-econômicas e 
suas apropriações mais subjetivas e/ou simbólico-culturais”.
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A formação da identidade dos quilombolas é proveniente do 
processo de interação com o espaço. Uma verdadeira identificação, 
ou melhor, uma simbiose entre os quilombolas e o seu território 
mediada pela ancestralidade. Assim, existe uma razão histórica de sua 
ancestralidade no tocante ao espaço vivido pelo grupo a partir das 
práticas culturais. Na formação territorial do Brasil, os quilombolas 
tiveram os seus territórios retalhados e uma grande parte foi suprimida 
na lógica do avanço da modernização nacional. Desse modo, argumenta 
Carvalho e Lima (1): “A conduta territorial do Estado-nação sempre foi 
acompanhada de conflitos e resistência de grupos sociais portadores de 
distintas lógicas territoriais, exigindo a visibilidade, por parte do Estado 
brasileiro, da existência de diversas formas de expressão territorial. Até 
hoje, tais grupos vêm demandando reconhecimento através de lutas 
sociais, principalmente na resistência ativa pelo direito a suas terras e na 
ressignificação (e não perda) de seus valores culturais e simbólicos”. A 
fim de mostrar o longo processo de reconhecimento das comunidades 
quilombolas, a Figura 1 apresenta as terras quilombolas já reconhecidas 
ou em processo de reconhecimento pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
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 Figura 1. Distribuição dos municípios segundo o total de famílias 
quilombolas estimadas. Fonte: https://cpisp.org.br/monitoramento-
terras-quilombolas-i-em-fevereiro-processos-de-titulacao-de-cinco-

comunidades-registram-avancos/.

Uma das questões determinantes sobre à questão das terras 
no território brasileiro passa pela lei de Terras de 1850, durante o 
Império no Brasil. Lei que impossibilitou efetivamente o acesso dos 
grupos indígenas e quilombolas às terras. No entendimento da lei, 
apenas os grupos de proprietários das oligarquias poderiam ter acesso 
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às propriedades e a maior parte da sociedade ficaria sem terras. Sendo 
assim, só a partir da Constituição Federal de 1988, que o quilombola 
será pensado no contexto da lei de acesso às terras (1).

De acordo com esse contexto, o território quilombola é 
oficialmente delimitado como se afirma no artigo 68º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 
1988, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. O uso comum da terra 
pelas comunidades é outra característica marcante desses territórios. 
O órgão responsável no nível federal pela regularização dos territórios 
quilombolas é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, cujo arquivo vetorial, disponibilizado em Acervo Fundiário 
com versão de março de 2019, foi a referência para a construção da Base 
Territorial do Censo Demográfico 2020 IBGE (4). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (4) 
possui Acordo de Cooperação Técnica com o INCRA (Processo: 
54000.000797/2015-69, publicado no Diário Oficial de 13 de maio de 
2016, pág. 162) que prevê, entre outras iniciativas, o compartilhamento 
de bases de dados dos territórios quilombolas. Nesse sentido, a 
Coordenação de Estruturas Territoriais do IBGE contou com a 
cooperação técnica da Divisão de Identificação e Reconhecimento de 
Territórios Quilombolas (DFQ-1) do INCRA na atualização dos dados 
de territórios quilombolas oficialmente delimitados. Para que essas 
comunidades sejam configuradas como comunidades quilombolas, 
faz-se necessário que elas sejam certificadas pela Fundação Cultural 
Palmares de acordo com o §  4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 
20/11/2003 Brasil (5). 

De acordo com Brasil (6), conforme o artigo 2º do Decreto 
nº 4.887/2003, “consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 
critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 



97Organizadores: Evanisa Helena Maio de Brum, Luiz Renato Rodrigues Carreiro, Silvana Maria Blascovi-Assis

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. Nesse 
sentido, existem diferentes denominações que podem ser dadas às áreas 
onde os quilombolas residem, tais como: quilombo; mocambos, terra de 
preto; comunidades negras rurais; e terras de santo. Sendo que o termo 
quilombo é usado no Brasil desde a época colonial e é o mais consagrado. 

De acordo com Batista e Rocha (7), mesmo com os avanços 
para o reconhecimento e certificação das populações remanescentes 
de quilombos, diversos problemas permanecem para os quilombolas. 
Dessa forma, ainda que as comunidades quilombolas possam contar 
com um reconhecimento oficial de identidade e cultura, elas ainda 
carecem de condições ideais para sua sobrevivência e manutenção. Essas 
observações são confirmadas pelos dados do Observatório Quilombola 
que mostram a existência de ações externas às comunidades causando 
interferências nas esferas educativas, culturais, ambientais, político-
sociais e de saúde. Tais intervenções ameaçam de forma significativa 
as comunidades quilombolas, na medida em que comprometem sua 
identidade, autonomia, o modo de organização do trabalho, sua saúde 
e, até mesmo as condições de permanência em seus locais de origem 
Varejão et al. (8).

Estudos como o de Freitas et al. (9) e Batista e Rocha (7) 
corroboram com as informações oficiais do governo brasileiro de que a 
população afrodescendente, assim como os indígenas, continua sendo 
uma das mais desfavorecidas, refletindo a vulnerabilidade social em que 
vivem. Dessa forma, são observadas nessas comunidades níveis mais 
altos de pobreza, analfabetismo, desemprego e migração, sendo que 
tais indicadores estão diretamente relacionados com menor acesso aos 
serviços de saúde e saneamento ambiental BrasiL(10). De fato, 90,9% 
das famílias das comunidades quilombolas pertencem às classes D e E  
Brasil (6). Tais achados mostram a necessidade de efetivação de ações 
de políticas públicas voltadas à população negra e os resultados dos 
diferentes estudos realizados em comunidades quilombolas de várias 
regiões do Brasil são relevantes para elaboração dessas políticas. Sendo 
assim, é importante descrever as publicações científicas brasileiras sobre 
as comunidades quilombolas.
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA NAS BASES DE DADOS SCOPUS 
E SCIELO

A seguir é apresentado o resultado da busca de artigos científicos 
na base de dados  Scopus (scopus.com) e Scielo (www.scielo.br) com 
os descritores “Quilombo” OR “Quilombola”, que possibilitam uma 
visualização dos artigos publicados em função do ano e das grandes áreas 
temáticas dessas duas bases de dados: Ciências Humanas (Psychology 
and Humanities); Ciências da Saúde (Medicine and Health Professions); 
Ciências Sociais Aplicadas (Social Sciences); Ciências Biológicas 
(Biological Sciences, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics); 
Ciências Agrárias (Agricultural); Lingüística, Letras e Artes (Arts); 
Multidisciplinar (Multidisciplinary); e Engenharias. Além disso, é 
apresentada a distribuição dos artigos em função do tipo de estudo: 
teórico ou empírico.

As buscas foram executadas de forma independente por dois 
juízes, nas bases de dados indexadas da Scopus e da SciELO, em março 
de 2021. Durante esse processo, foi delimitado o ano de publicação dos 
estudos até 2020, a fim de identificar os primeiros trabalhos publicados 
na área e construir uma revisão abrangente. A seleção inicial resultou em 
250 artigos na Scopus e 225 artigos no SciELO, conforme apresentado 
na Figura 2. Foram identificados 43 artigos duplicados nas duas bases 
de dados e foram excluídos dos dados da Scopus, sendo que o total de 
artigos nas duas bases foi de 432 artigos. O primeiro artigo identificado 
na Scielo foi publicado em 1997, sendo que o número médio de apenas 
um artigo por ano permaneceu até 2003. A parti de 2005 é observado 
uma função crescente, com o pico em 2019, com 37 artigos publicados. 
Já na base de dados Scopus, o primeiro artigo identificado foi publicado 
em 1999, sendo observado um aumento significativo a cada ano a partir 
de 2008, sendo que em 2020 foram publicados 36 artigos.

Em relação ao idioma de publicação, na base de dados Scopus 
foram publicados 120 artigos em inglês, 87 em português, 7 em 
espanhol e 5 em francês. De fato, essas publicações estão concentradas 
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principalmente nos periódicos dos seguintes países: Brasil (165), 
Estados Unidos da América (20), França (7), Alemanha (6), Portugal 
(6), Espanha (5), Noruega (3), Colômbia (2), Holanda (2), Reino Unido 
(2), e demais países (13). Já na base de dados Scielo foram publicados 
194 artigos em Português, 81 em inglês e apenas um em espanhol. Sendo 
que a grande maioria dos artigos publicados, como esperado, foi em 
periódicos nacionais. A Figura 2 ilustra o número de artigos publicados, 
ao longo dos anos, nas bases de dados Scielo e Scopus.

Figura 2. Prevalência das publicações dos artigos nas bases de dados 
da Scielo e Scopus ao longo dos anos.

PUBLICAÇÕES POR ÁREAS DE ESTUDO

Em relação às áreas de publicação, observa-se que na base 
de dados Scopus, que 72% das publicações estão concentradas nas 
áreas de Ciências Sociais (40%), Ciências da Saúde (19%) e Ciências 
Humanas (13%). Já na base de dados Scielo, as 3 áreas com maior 
concentração das publicações representam 89% de todos os artigos, 
com as seguintes distribuições: Ciências Humanas (44%), Ciências da 
Saúde (32%) e Ciências Sociais Aplicadas (13%). Dessa forma, observa-
se que os principais temas dos artigos pulicados estão concentrados 
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nas mesmas áreas temáticas. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos 
artigos publicados nas duas bases de dados em função das principais 
áreas de classificação.

Tabela 1. Distribuição da ocorrência de artigos por tipo de área nas 
bases de dados Scielo e Scopus. O total de ocorrências é maior do que 

o número de artigos identificados, uma vez que um mesmo artigo 
pode ser classificado em duas bases distintas.

Áreas Scopus Total (%) Áreas Scielo Total (%)
Medicine 58 (19%) Ciências da Saúde 84 (32%)
Humanities 42 (13%) Ciências Humanas 117 (44%)
Social Sciences 127 (40%) Ciências Sociais Aplicadas 33 (12%)
Biological Sciences 30 (10%) Ciências Biológicas 13 (5%)
Environmental Science 20 (6%) Ciências Agrárias 7 (2,6%)
Multidisciplinary 4 (1%) Multidisciplinar 5 (2%)
Environmental Science 26 (8%) Linguística, Letras e Artes 3 (1,7%)
Business and Management 6 (2%) Engenharias 1 (0,3%)

Vale destacar que os trabalhos publicados nas áreas de “Ciências 
Sociais” abordam temas como: justiça social, cidadania, direitos 
humanos, direitos étnicos, mobilização social, conflitos, religiosidade, 
políticas públicas, identidade cultural, racismo, direito à terra, trabalho 
e sobrevivência. A fim de entender melhor o padrão de produção de 
conhecimento dessas áreas, os artigos foram analisados e classificados 
em termos de estudos teóricos ou empíricos. Assim, análise dos artigos 
publicados na Scielo revelou porcentagem de estudos teóricos (55%) 
superior aos artigos empíricos (45%). Tais achados revelam a existência 
de uma tendência dos estudos nessa área não privilegiarem o contato 
direto com as comunidades, mas um foco maior em trabalhos que se 
baseiam em documentos históricos ou reflexões sociológicas. 

Já os principais temas relacionados com as “Ciências da Saúde” 
são: desnutrição, amamentação, infância, reprodução, sexualidade, 
expectativa de vida, qualidade de vida, funcionalidade, doenças 
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crônicas, saúde (hipertensão, diabetes, dor lombar entre outras), saúde 
mental, odontologia, atividade física, obesidade, hábitos alimentares, 
padrão de uso de medicamentos, alcoolismo, condições de vida, 
epidemiologia, marcadores genéticos, qualidade de vida, acesso a 
serviços de saúde, dentre outros temas. Nessa temática, a análise dos 
artigos publicados na Scielo revelou porcentagem de estudos teóricos 
(8%) foi significativamente inferior aos dos artigos empíricos (92%). 
Tais achados revelam a existência clara da área de conduzir estudos com 
os participantes das comunidades quilombolas, muitas vezes avaliando 
as condições de saúde e propondo práticas interventivas para melhora 
das condições de vida.

Por fim, os estudos relacionados com a área de “Ciências 
Humanas” abordam temas como: tolerância, preconceito, musicalidade, 
danças, brincadeiras, festas, expressões artísticas, questões de 
raça e gênero, padrão de consumo, identidade, mitos, educação, 
escolarização, memória social, os saberes quilombolas, militância 
política, territorialidade, gestão, práticas alimentares, religiosidade, 
envelhecimento, dentre outras. Nessa temática, a análise dos artigos 
publicados na Scielo revelou porcentagem de estudos teóricos (37%) 
foi inferior aos dos artigos empíricos (63%). Tais achados revelam a 
existência clara da área de conduzir estudos com os participantes das 
comunidades quilombolas, muitas vezes avaliando as condições de vida, 
trabalho e práticas culturais relacionadas com as comunidades. 

Além da análise das publicações por área temática, uma análise 
dos descritores (i.e., palavras chaves) usados nos artigos pode auxiliar 
na compreensão de como o tema está sendo abordado na comunidade 
científica. Dessa forma, foram identificadas todas as palavras-chave 
dos artigos publicados na Scopus a fim de se realizar uma análise 
da frequência de ocorrência dessas palavras. A Figura 3 apresenta a 
nuvem de palavras com os 60 termos mais usados para descrever os 
assuntos dos artigos, sendo que o número total de descritores foi de 
159. É possível perceber que as palavras-chave com maior número de 
ocorrências no Scopus foram: Brazil, Human, Quilombola, Article, 
Female, Male e Quilombo.
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Figura 3. Representação gráfica, em forma de nuvem de palavras, das 
ocorrências de palavras-chave na base de dados da Scopus.
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PUBLICAÇÕES POR TIPOS DE PERIÓDICOS

Os artigos com a temática quilombola foram publicados 
em 160 periódicos diferentes na base de dados Scopus e em 94 
periódicos na base Scielo, perfazendo um total de 254 periódicos 
distintos. Dessa forma, há uma maior dispersão dos artigos em 
diferentes periódicos na Scopus, em comparação com a Scielo, 
sendo que apenas 8 periódicos publicaram três ou mais artigos nessa 
temática: Cadernos de Saúde Pública (8), Revista de Antropologia 
(8), American Journal of Human Biology (5), African and Black 
Diaspora (5), Bulletin of Latin American Research (4). Horizontes 
Antropologicos (3), Revista Brasileira de Políticas Publicas (3) 
e Vibrant Virtual Brazilian Anthropology (3). Por outro lado, 
as publicações na Scielo podem ser encontradas de forma mais 
frequente em um mesmo periódico, sendo os que mais apresentaram 
artigos na temática foram: Ciência & Saúde Coletiva (18), Interações 
(Campo Grande) (10), Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. 
Ciências Humanas (9), Cadernos de Saúde Pública (9), Horizontes 
Antropológicos (8), Saúde e Sociedade (7), Psicologia: Ciência e 
Profissão (6), e Revista Brasileira de Enfermagem (6). As Figuras 
4 e 5 apresentam os principais periódicos com maiores números de 
artigos publicados nas bases Scopus e Scielo, respectivamente.
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Figura 4. Nome dos principais periódicos na base de dados Scopus 
que publicaram artigos com a temática quilombola. O eixo “x” indica o 

número de artigos identificados no periódico.
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Figura 5. Nome dos principais periódicos na base de dados Scielo que 
publicaram artigos com a temática quilombola. O eixo “x” indica o 

número de artigos identificados no periódico.
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CONCLUSÃO

No presente capítulo, buscou-se, mediante uma revisão das 
publicações científicas nas bases de dados Scopus e Scielo, identificar 
e analisar estudos cuja temática principal fosse relacionada com os 
quilombos e as comunidades quilombolas. O levantamento mostrou que, 
nas duas bases de dados, há uma concentração de artigos publicados nas 
seguintes áreas: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde e Ciências 
Humanas. Além disso, há um predomínio de estudos empíricos nas 
áreas da saúde e de ciências humanas. Assim, foram identificados, ao 
todo 436 artigos publicados, sendo que o número de publicações vem 
aumentando ao longo dos anos, principalmente, nos últimos 8 anos. 

Em relação aos periódicos em que os artigos foram publicados, 
observa-se uma clara pulverização das publicações em 254 periódicos 
distintos, sendo que alguns deles com alto fator de impacto na 
comunidade científica. De fato, as publicações podem ser identificadas 
em periódicos das diferentes áreas de conhecimento como: 
antropologia, educação, saúde, cultura etc. Tais padrões de publicações 
indicam a existência de diferentes olhares metodológicos no estudo das 
comunidades quilombolas. Ainda que esses diferentes olhares estejam 
contribuindo de forma significativa para a produção de conhecimento 
científico aplicado no estabelecimento de políticas públicas, há a 
necessidade de ações políticas concretas para reparar danos históricos a 
essas comunidades. 

Por fim, vale destacar a necessidade de aprofundamento 
de estudos dessa natureza, uma vez que o presente estudo teve por 
finalidade, apenas, descrever como as comunidades quilombolas 
estão sendo estudadas pela comunidade científica. Assim, estudos 
que avaliem a qualidade metodológica dos trabalhos de pesquisa 
são fundamentais, não sendo realizado no presente capítulo, por não 
ser esse o escopo. Além do mais, a busca com diferentes descritores 
pode retornar outros estudos que não foram identificados no presente 
levantamento. Considerando que o número de publicações vem 
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aumentando exponencialmente, é esperado que nos próximos anos o 
número de publicações dobre, possibilitando uma maior compreensão 
do tema. Além do mais, sugere-se, também, que a realização de estudos 
com outras comunidades rurais se faz necessária à compreensão da 
problemática vivida pelas comunidades quilombolas.
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No presente capítulo, pretendemos contribuir com as 
discussões sobre os quilombolas do Nordeste e Sudeste brasileiro, 
mais especificamente, uma contextualização da formação histórica 
quilombola entre o sudeste e o nordeste brasileiro na perspectiva cultural. 
No entanto, durante séculos, na historiografia brasileira, o olhar sobre 
as manifestações culturais, musicais, políticas e sociais dos quilombolas 
foram ignorados na tessitura das linhas do tempo histórico. 

A História era entendida como uma crônica. A neutralidade 
era o ponto fundamental que toda pesquisa deveria alcançar; por 
neutralidade entende-se a perspectiva do homem branco, colonizador, 
de civilizações do Oeste Europeu. Quanto mais imparcial e distante 
do fazer historiográfico o objeto ficasse, maior seria o potencial de 
verdade atribuído aos estudos históricos. Segundo Burke (1) para 
os historiadores franceses, a escola dos Annales apontou uma nova 
perspectiva na historiografia que, ao mesmo tempo, alterou o olhar 
das pesquisas de uma grande parte dos estudos dos historiadores 
numa escala internacional. Essa perspectiva fez não só a historiografia 
refletir a condição do método histórico como, também, divulgou, por 
diversas localidades, a sua nova abordagem historiográfica retirando 
dos escombros o grito dos silenciados. Essa abordagem promoveu 
um novo olhar sobre a história que levava em consideração as 
narrativas de povos excluídos, de herança cultural não europeia. Os 
historiadores dos Annales compreenderam a necessidade de instituir 
uma interpretação distinta daquela que, durante o século XIX, estava 
demasiadamente determinada pelo positivismo, pelo eurocentrismo e 
pelo evolucionismo. A proposta era examinar a história social através 
das lentes de práticas culturais. Assim, afirma Ortiz (2): “Dentre elas, 
três tiveram um impacto real junto a intelligentsia brasileira:  e de uma 
certa forma delinearam os limites no interior dos quais toda a produção 
teórica da época se constitui: o positivismo de Comte, o darwinismo 
social, o evolucionismo de Spencer. Elaboradas na Europa em meados 
do século XIX, essas teorias, distintas entre si, podem ser consideradas 
sob um aspecto único: o da evolução histórica dos povos”.
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O que chama a atenção, diante dessa afirmação, é a existência 
de uma influência sobre os estudos históricos, tanto da história como 
da historiografia é a noção evolucionista, a qual Spencer defendeu, que 
irá determinar uma produção historiográfica do século XIX: Dessa 
forma, comenta, Ferreira (3): “As ideias de “evolução” e “progresso” 
para pensar a história da humanidade foram elaboradas enquanto um 
estudo científico no século XIX. Em 1870, o jurista norte-americano 
Lewis Morgan publicou o livro “A sociedade primitiva”, classificando 
os grupos humanos a partir de três categorias: selvagens, bárbaros e 
civilizados. Eram classificações para explicar o “desenvolvimento” ou 
o “progresso” dos povos”. Essa perspectiva caracterizava os povos não-
europeus, particularmente indígenas e africanos, como bárbaros e 
selvagens, cujas narrativas e percepções dos fatos históricos e culturais 
eram ignorados e excluídos da narrativa dominante. Essa abordagem 
também influenciou o entendimento, por parte dos colonizadores, da 
importância e complexidade das comunidades quilombolas existentes 
no Brasil.

Moura (4) define o quilombo como: “habitações de resistência 
que abrigavam mais de cinco negros fugidos localizadas em partes 
despovoadas, ainda que não tenha ranchos levantados nem se achem 
pilões nele”. Assim, difere da perspectiva apresentada por Gilberto 
Freyre. O processo de resistência dos negros escravizados foi bastante 
intenso diante das punições, açoites e mutilações. Ainda instituíram uma 
consciente organização coletiva de sociabilidade e de defesa para garantir 
a sobrevivência do quilombo que mostra uma versão diametralmente 
oposta da perspectiva de Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala que 
descreveu um encontro fraterno na esfera da miscigenação durante o 
processo de formação social brasileira como afirma, Zaidan (5): “A obra 
de Gilberto Freyre é, assim, uma unanimidade sob suspeita: nos fornece 
uma razão (ou modo) de ser, no confronto com as demais culturas, 
mas à custa de uma naturalização problemática de traços, princípios e 
atitudes sociopolíticos conservadores do ponto de vista da produção de 
uma sociedade republicana e democrática no Brasil”.
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 A narrativa sobre os quilombos é proveniente de uma 
historiografia oficial produzida pelos ideólogos. É no contexto do século 
XIX, que o império da narrativa conservadora encontra o terreno propício 
para sedimentar uma perspectiva histórica diferente. A concepção 
freyriana da formação cultural brasileira que negou o contraditório e 
o processo da diversidade cultural. Assim, comenta Zaidan (5): “Essa 
astuta operação produziu curioso resultado: a fabricação e a difusão 
de uma das mais bem-sucedidas identidades culturais (a chamada 
brasilidade nordestina), festejada nacional e internacionalmente como 
marca da originalidade brasileira; e, ao mesmo tempo o reforço, a 
justificativa (para não dizer, a racionalização) de aspectos conservadores, 
oligárquicos e tradicionalistas de nossa sociedade”. Não existe, portanto, 
uma historiografia neutra, ou mesmo, imparcial como já havia sido 
mencionado; o que se entende por imparcialidade é a perspectiva 
eurocêntrica que exclui o olhar dos indivíduos que não participam do 
grupo dominante. Nesse contexto, a narrativa histórica deixou de fora a 
perspectiva indígena e afro-brasileira. Por isso, ao ser transplantada para 
o Brasil, a cultura negra sofreu uma ressignificação dos seus símbolos, 
ritos e signos.

1. FORMAÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL QUILOMBOLA

A formação histórica e social dos quilombolas é proveniente 
do processo de colonização portuguesa na fase do mercantil do Novo 
Mundo. Não é uma história linear centrada na relação Metrópole 
e Colônia numa perspectiva civilizatória eurocêntrica que tanto 
minimizou o passado dos negros escravizados.  Como bem observa 
o historiador Moura (4): “Os quilombos, quando cresciam por uma 
série de circunstância favoráveis, como, por exemplo, isolamento 
maior, melhor fertilidade do solo, possibilidade de recrutar novos 
membros para o grupo entre a população escrava, etc., tinham 
de se organizar forma sistemática, criando uma estrutura para 
a comunidade. Não eram conglomerados de negros ‘bárbaros’, 
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conforme alguns compêndios ainda teimam em repetir hoje em 
dia”. A partir da compreensão do pesquisador Moura (4) é possível 
compreender a formação social quilombola: “Esses quilombos tinham 
vários tamanhos e se estruturavam de acordo com o seu número de 
habitantes. Os pequenos quilombos possuíam uma estrutura muito 
simples: eram grupos armados. As lideranças, por isso, surgiram no 
próprio ato da fuga e da sua organização. Os grandes, porém, já eram 
muito mais complexos. O de Palmares chegou a ter cerca de vinte mil 
habitantes e o de Campo Grande, em Minas Gerais, cerca de dez mil 
ou mais”.

Quilombos podem ser definidos como comunidades 
formadas a partir da fuga e resistência de escravos afro-brasileiros. 
O mais famoso e significativo foi o de Palmares, liderado por 
Zumbi. Estabelecido no século XVII e localizado no estado de 
Alagoas, a população desse assentamento resistiu por décadas até 
que foi destruído em 20 de novembro de 1695. Não há documentos 
históricos escritos pela perspectiva dos escravos fugitivos que 
habitavam Palmares, mas os soldados portugueses deixaram 
informações escritas pertinentes à organização social e geográfica 
do local Dekaney e Dekaney (6). 

De acordo com Fausto (7), o Quilombo dos Palmares foi 
“uma comunidade socialmente diversificada que recebia não somente 
escravos fugitivos, mas também pessoas brancas que eram procuradas 
por infrações várias, incluindo religiosas” (p. 19). Palmares não era uma 
comunidade homogênea, mas uma sociedade complexa que era uma 
combinação de sete assentamentos fortificados com trincheiras e outras 
armadilhas para combater o inimigo. Fryer (8), assinalou que, por volta 
de 1650, Palmares tinha uma população de aproximadamente 11 mil 
moradores que eram negros, pardos, indígenas e alguns brancos. Os 
moradores ocupavam aproximadamente 1500 casas no assentamento do 
Macaco e 800 casas em Subupira. De certa forma, argumentou Fryer (8), 
Palmares “representou uma adaptação das práticas africanas políticas e 
sociais ao contexto colonial brasileiro”.
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Essa capacidade de transplantar as práticas africanas para o 
contexto colonial brasileiro é um aspecto de relevância ímpar, mas 
precisamos considerar ainda um outro aspecto importante diante da 
própria complexidade do quilombo, a sua estrutura e organização. 
Assim, entendemos que Palmares – que como já foi explicado pelo 
historiador Moura (4), foi o maior quilombo e “era uma confederação de 
quilombos, sendo os principais os seguintes, de acordo com documento 
da época de que se serviu Edison Carneiro e do qual nos aproveitamos: 
dezesseis léguas de Porto Calvo ficava o mocambo do Zumbi; a cinco 
léguas mais ao norte localizava-se o de Acotirene; a leste destes dois 
mocambos chamados das tabocas; quatorze léguas a noroeste destes dois 
localizava-se o de Dambrabanga; ao norte deste, a cerca de Subupira”, 
onde se localizava o quartel- general da república; seis léguas mais ao 
norte, a cerca real do Macaco, capital da república; cinco léguas  a oeste 
o mocambo de Osenga; a seis de Serinharém, para noroeste, localizava-
se acerca do Amaro; a 25 léguas de Alagoas ficava o de Andalaquituche, 
irmão de Zumbi, a 25 léguas a noroeste de Porto Calvo ficava o quilombo 
de Alquatune, mãe de Zumbi, além de outros menores”.

1.1  CULTURA, FESTAS E MUSICALIDADE QUILOMBOLA

O conhecimento diante do cotidiano dos quilombolas é bastante 
limitado, a partir das fontes que foram dizimadas por preconceito ou 
indiferença. Gomes (9) pontuou a tendência de se entender o quilombo 
como uma “mini” África formada de forma intacta no Brasil. No entanto, 
ele argumentou que contrariamente, “as evidências disponíveis apontam 
para a cultura quilombola como algo adaptado nas Américas, no caso 
do Brasil. Mesmo considerando a origem inicial de um quilombo como 
fruto de uma fuga coletiva de cativos africanos, ainda assim ele reunia 
pessoas de várias origens étnicas. Juntos, tinham de adaptar práticas 
e costumes a partir de uma perspectiva comum. Assim, a cultura nos 
quilombos podia ser formada tanto de influências africanas como de 
reinvenções na diáspora”.
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As manifestações culturais africanas utilizam a música e a dança 
como elementos centrais. De forma equivocada, muitos defendem 
a música como linguagem universal. Na verdade, música não é uma 
linguagem universal, mas o engajamento com atividades musicais 
várias é um fenômeno universal verificado em comunidades globais, 
particularmente nas crianças como assinalam Campbell e Wiggins 
(10). Esse aspecto universal da música facilitou em muito a aceitação 
e proliferação de manifestações musicais africanas em solo brasileiro.  
Há muito, pesquisadores tentam entender a importância e a relação da 
música e da fala não só para adultos, mas principalmente para infantes. 
Desse modo, Nawrot (11) concluiu que “para o bebê, a música parece 
ser um meio de comunicação afetiva mais poderoso do que a fala”. Povos 
africanos de várias etnias e línguas utilizaram com eficácia a música 
e a dança como forma de comunicação após sua chegada ao Brasil. 
Entende-se, assim que a música é uma prática social que nasce das 
experiências, ações, conhecimentos, e valores musicais compartilhados 
em comunidade por pessoas que os aplicam a produtos musicais, 
situações sociomusicais, sempre em contextos culturais específicos 
como explicaram Silverman, Davis e Elliott (12).

A música como prática social na sociedade pode acontecer de 
várias formas. Pode ser individual ou em grupo, em contexto público ou 
privado, para entretenimento de uma audiência ou prazer individual. 
Pode ser ainda com abrangência global ou local, musicalmente 
sofisticada ou simples, formal ou informal, aprendida de forma oral 
ou escrita e em estabelecimentos acadêmicos ou comunitários. Em 
termos de conteúdo, a música pode ser sacra ou secular, popular ou 
folclórica e interpretada de forma vocal ou instrumental. De uma 
certa forma, a multiplicidade de ambientes e de formas pelas quais a 
experiência musical acontece, exemplifica que o olhar, que usamos para 
tentar entender um evento musical, depende muito do seu contexto. Na 
questão das comunidades quilombolas e outras comunidades ao redor 
do mundo, a música é um veículo de expressão cultural ao redor da qual 
a comunidade funciona. Através da música, crianças aprendem com os 
anciãos eventos históricos, heranças culturais e religiosas, lutas, batalhas 
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e resiliência. Como argumenta Silverman (13), a esperança está centrada 
na comunidade e no pertencimento social, porque as comunidades 
sustentam a vida. Conclui-se ainda que processo de desenvolvimento de 
identidade social, através da música influencia não somente o conceito 
pessoal de auto identidade, mas também a significância emocional 
derivada do pertencimento ao grupo como defendido por Parker (14).

No campo da cultura e expansão dos quilombolas, foi possível 
compreender que o movimento, ou melhor a diáspora, instituiu formas 
de conceber perspectiva multiétnica que incide na formação cultural. 
Como afirmou Beniste (15), “O escravo negro soube dançar, cantar, 
criar novas instituições e relações religiosas, enganar seu senhor, às 
vezes envenená-lo, em represália pelos maus-tratos. Além disso, soube 
também defender sua família, sabotar a produção, fingir-se de doente, 
fugir do engenho, lutar quando possível e acomodar-se quando lhe 
convinha. No dizer do professor João J. Reis da Universidade Federal 
da Bahia, foi esse malabarismo histórico que resultou na construção de 
uma cultura negro-brasileira, caracterizada pelo otimismo, coragem, 
musicalidade, ousadia estética e política” (p.109).

O historiador Lopez (16) concluiu que “A musicalidade negra 
transplantada para o Brasil sobressaiu diante dos hábitos culturais dos 
portugueses. Este por exemplo, não conseguiu deixar música assinalada 
por ritmo vibrante, nunca indo além de sua modinha dolente e queixosa. 
Em consequência, o negro conseguiu universalizar a sua música, o 
batuque” (p. 21). Essa herança musical africana é elemento central na 
manutenção e conservação da cultura africana nos quilombos e uma 
forma de resistir aos esforços dos portugueses de alienar essa herança. 

1.2  QUILOMBO DO SITIO MUQUÉM

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Brasil 
,(17) estima-se que no Brasil existiam cerca de 5.972 localidades 
quilombolas. Em Alagoas existem, segundo a Fundação Cultural 
Palmares (18), 69 Comunidades Quilombolas certificadas, entre elas está 
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a Comunidade Muquém, certificada pela Fundação Cultural Palmares 
no ano de 2005. Mais precisamente em 19 de abril de 2005 (19) “O 
estado de Alagoas se tornou o berço da resistência negra no Brasil com a 
implementação do Quilombo dos Palmares, no século XVI. Localizado 
na Serra da Barriga, atualmente no município de União dos Palmares, 
esse foi o maior quilombo do período colonial brasileiro e resistiu por 
quase um século. O alagoano Zumbi dos Palmares foi um dos líderes 
desse quilombo e representa, na história do Brasil, um ícone da luta e 
resistência ao sistema escravocrata então vigente” (20).

De acordo com Silva (21), Muquém foi um líder negro do 
exército de Zumbi, que lutou contra um sistema escravista na época 
colonial. Como era da confiança de Zumbi foi designado para chefiar 
um agrupamento de negros rebelados nessa região que é hoje conhecida 
como sitio Muquém. Como também o nome “MUQUÉM” segundo 
os moradores mais velhos, tem sua origem associada à prática de se 
amuquinhar. A comunidade surgiu com um casal de negros, sobrevivente 
da batalha que derrubou o Quilombo Palmares em 1694-1695. Os dois 
esconderam-se (amuquinharam-se) na região (22). Ribeiro (24) estima 
que Muquém tenha por volta de 200 anos de existência; por mais ou 
menos durante 150 anos, a propriedade tinha por volta de 189 hectares. 
Desde a sua formação ele sofreu muita redução do seu território. 

O povoado quilombola do sitio Muquém possui cerca de 120 
famílias (19,26) abrigando assim 750 pessoas. Parte da população na 
Comunidade Muquém vive do artesanato; outra parte vive da agricultura 
familiar economia de subsistência. Localizado a 5 Km do município 
de União dos Palmares. Mello (25) descreve o papel fundamental da 
cultura no quilombo de Muquém: “O Registro do Patrimônio Vivo é o 
reconhecimento da importância do saber tradicional e popular que os 
mestres e mestras transmitem de geração em geração. Contribui como 
um estímulo à preservação da cultura do Estado nas áreas de danças, 
folguedos, literatura oral e/ou escrita, gastronomia, música, teatro, 
artesanato, dentre outras”. Percebemos o quanto é importante para 
os quilombolas uma apropriação identitária de sua cultura material e 
imaterial mediadas por sua ancestralidade e territorialidade. Assim a 
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produção do artesanato, por exemplo, de acordo com Lima e Silva (24) 
“tornou-se um símbolo, ou porque não afirmar, um geossímbolo da 
reterritorialização. Ele representa um potencial positivo na construção 
da territorialidade da população do Muquém, possibilitando a (re) 
construção de uma vida mais justa e igualitária”.

A valorização da tradição cultural, oral ou escrita, transmitida de 
geração em geração nos quilombos é uma manifestação da capacidade 
dos povos afro-brasileiros de inserirem seus olhares e suas perspectivas 
na narrativa histórica brasileira. No caso da Comunidade Muquém, o 
reconhecimento da cultura afro-brasileira em Alagoas. Essa perspectiva 
auxilia na representação e inclusão da cultura afro-brasileira de forma 
a ressaltar o brilho dessa cultura ao invés de seus déficits construídos e 
transmitidos pela cultura dominante.  

1.3  QUILOMBO DO CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA

O Quilombo do Campinho da Independência, ou simplesmente, 
Quilombo do Campinho, coloca a música e a dança como elemento 
centrais na disseminação da herança cultural e social africana de acordo 
com Dekaney e Dekaney (6). Localizado a 20 quilômetros da cidade de 
Paraty no Rio de Janeiro, o Quilombo do Campinho ocupa uma área 
de 287 hectares. Foi oficialmente instalado no dia 21 de março de 1999 
quando se celebra o Dia Internacional da Consciência Negra. Nesse 
dia, os moradores do Quilombo do Campinho receberam o título da 
propriedade onde habitavam, tomando assim posse de uma terra que 
era sua por direito e que havia pertencido a seus ancestrais. A partir 
desse marco histórico, os moradores da comunidade e seus líderes têm 
trabalhado intencionalmente para preservar suas raízes africanas, para 
retomar os valores e costumes de seus ancestrais, e elevar as tradições 
afro-brasileiras. 

No Quilombo do Campinho vivem aproximadamente 550 
pessoas pertencentes a 150 famílias, que são organizadas em 13 grupos 
familiares. A família célula principal é a casa com o casal mais ancião, 
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que é rodeada por casas habitadas por seus filhos e netos. Não há 
cercas separando as casas e cada um dos 13 grupos familiares tem sua 
própria horta, galinhas e porcos, e até mesmo seu moinho de farinha. O 
turismo educacional é uma forma de renda sustentável, onde moradores 
da comunidade podem trabalhar. Os moradores do Quilombo do 
Campinho gerenciam um restaurante com comidas tipicamente da 
herança afro-brasileira preparadas em forno à lenha e servidos em folhas 
de bananeira. Na parte central do Quilombo, há uma loja de artesanatos 
onde se vende o material produzido pelas pessoas da comunidade que 
incluem bijuterias, artigos religiosos, e até utensílios para casa e cozinha. 
Dekaney e Dekaney (6) descrevem que ainda no centro do Quilombo do 
Campinho está localizada uma escola onde o currículo reflete e inclui 
como elemento central a herança cultural afro-brasileira incluindo-
se o respeito pelos anciões, crenças religiosas, e aspectos culturais. É 
num auditório aberto no centro do quilombo que comunidade se reúne 
regularmente para celebrar a cultura africana relembrando e contando 
histórias, participando de eventos culturais, e dançando e cantando 
músicas de tradições como a capoeira e o jongo. No Quilombo do 
Campinho, a música e a dança são veículos importantes na formação da 
identidade quilombola, na transmissão da história e valores culturais, e 
na construção do senso comunitário.

Essa descrição das práticas culturais observadas no Quilombo 
do Campinho exemplificam uma nova forma de abordar a história 
utilizando-se as lentes dos grupos historicamente excluídos dos registros 
e documentos que pontuam unicamente a contribuição da cultura 
dominante. Nessa nova abordagem, a comunidade tem controle sobre 
o os valores socioculturais que são ensinados, celebrados, e passados 
de geração em geração. Observa-se que no Quilombo do Campinho, 
a música e a dança são veículos principais pelos quais se compartilha 
a herança afro-brasileira, corroborando-se assim a fala de Silverman, 
Davis e Elliott (12) que postulam que a música é uma prática social 
que nasce das experiências, ações, conhecimentos, e valores musicais 
compartilhados em comunidade por pessoas que os aplicam a produtos 
musicais, situações sociomusicais, sempre em contextos culturais 
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específicos. Sendo assim, verificamos que os quilombos, sustentam a 
vida como argumenta Silverman (13) porque promovem a esperança 
e o pertencimento social, que são elementos centrais da comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se, dessa forma, que cada comunidade quilombola tem 
suas especificidades de acordo com o contexto ao qual está inserida. Quer 
seja pela dança, pela música, pelo artesanato de barro, palha ou mesmo 
a agricultura e pecuária local. O importante é compreendermos cada 
uma dessas comunidades dentro de um contexto social e humano. Cada 
uma das 5.972 localidades quilombolas no Brasil deve ser respeitada e 
entendida como comunidade individual, única, com características 
próprias. A Comunidade Muquém e o Quilombo do Campinho, apesar 
de serem categorizados como quilombos, uma no Nordeste e a outra no 
Sudeste, são exemplos distintos da manifestação cultural afro-brasileira 
e não podem ser consideradas simplesmente sociedades homogêneas. 
Compreendendo que seja em qualquer local do Brasil suas especificidades 
aparecem, precisamos lembrar que os Quilombos do Brasil fazem parte 
de nossa história e formação social e humana. E que eles têm muito o que 
nos ensinar a partir dessa descoberta da ancestralidade brasileira.
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Foi devido às comunidades quilombolas de Santa Luzia do Norte 
e de Muquém de Alagoas serem próximas do Centro Universitário 
Cesmac que viabilizou efetivamente o nosso processo de pesquisa e 
estudos. Assim, foi possível uma inserção nas comunidades enquanto 
uma mediação na reflexão sobre sociabilidade e pertencimento 
quilombola no Nordeste brasileiro. Ao mesmo tempo, contamos com 
uma longa experiência, que se foi forjando durante o período em que 
realizamos projetos comunitários nas comunidades do litoral alagoano 
com o propósito educativo, que permitiu o amadurecimento em torno 
de um trabalho voltado para a sociabilidade, a partir de questões de 
pertencimento.

O cotidiano dos quilombolas de Santa Luzia do Norte e Muquém 
do Estado de Alagoas está numa relação concreta de sociabilidade e 
pertencimento humano e social. Nesse contexto, pretende-se agregar 
informações da cotidianidade dos quilombolas a respeito das relações 
de consciência, identidade, pertencimento e sociabilidade dos grupos. 
O presente relato teve por objetivo observar os quilombolas como 
sujeitos históricos a partir do sistema de relações de sociabilidade e 
pertencimento comunitário. 

Observa-se, a partir de Barroco (1), que a constitutiva da gênese 
do ser social, a sociabilidade é um traço essencial do indivíduo inteiro 
e penetra em todas as formas de sua atividade vital.  Com efeito, a 
sociabilidade é inerente a todas as atividades humanas, expressando-
se no fato ontológico de que o homem só pode constituir-se como tal 
em relação com os outros homens e em consequência dessa relação; ela 
significa reciprocidade social, reconhecimento mútuo de seres de uma 
mesma espécie que partilham uma mesma atividade e dependem uns 
outros para viver. 

Percebe-se, nas comunidades quilombolas de Santa Luzia do 
Norte e Muquém do Estado de Alagoas, que a sociabilidade é um dos 
fundamentos concretos do cotidiano dos quilombolas. Uma vida que está 
determinada por relações comunitárias fundamentadas na consciência e 
nas ações concretas dos sujeitos comunitários na formação do ser social. 



126 Saúde e Educação na Sociedade Contemporânea: Investigação Científica e Retorno Social

Para que haja o entendimento sobre a sociabilidade, faz-
se necessário entender sobre identidade. Para tanto buscou-se a 
perspectiva de Hall (2), o sujeito assume identidades em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas.

Desta forma, Hall (2) faz uma reflexão sobre a identidade que 
passa, diretamente, por uma concepção de mundo, formada a partir da 
interferência do grupo sobre o indivíduo, ou seja, a existência do “eu” 
consiste numa mediação do “nós”. 

Os vetores da modernidade, que entram em crise para uma 
determinada perspectiva cultural, incidem diretamente sobre a nossa forma 
de perceber o mundo. Assim, a identidade constitui um dos elementos 
chaves para o entendimento da representação da identidade desses sujeitos.

Assim, para estudarmos as comunidades, os autores desse 
capitulo basearam-se nos estudos da pesquisadora Sawaia (3), que afirma 
que a comunidade tem presença intermitente na história das ideias. 
Ela aparece e desaparece das reflexões sobre o homem e sociedade em 
consonância às especificidades do contexto histórico e esse movimento 
explicita a dimensão política do conceito, objetivando no confronto 
entre valores coletivistas e valores individualistas. Nessa perspectiva, a 
comunidade torna-se um conceito ligado ao modelo de sociabilidade 
instituído na formação social quilombola. É no processo comunitário 
que ocorre o movimento real dos sujeitos históricos e comunitários. 

Entendendo que cada comunidade apresenta suas especificações 
de acordo com seu contexto.

1. AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Na história brasileira, os quilombolas sempre foram silenciados 
no processo historiográfico. A narrativa oficial apenas destacou 
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um modelo eurocêntrico e positivista de narrar os acontecimentos 
da realidade do Brasil. Evitou-se de apresentar às contradições do 
sistema escravocrata. Uma história produzida por uma escrita parcial 
distante do mundo vivido pelos escravizados. Assim, afirma Moura 
(4): “Procurou-se, sempre, o enfoque chamado erudito, esquecem-se 
de que a apresentação de um esquema interpretativo sem a projeção 
das contradições estruturais da realidade significa cair-se em uma 
visão organicista em que tudo se ajusta porque essas contradições, nos 
seus diversos níveis, são descartadas para estabelecer-se a harmonia 
do modelo metodológico. Desta forma, os movimentos de rebeldia 
dos escravos, a violência usada por eles contra o sistema escravista é 
subestimada constantemente”.

No atual olhar sobre comunidades quilombolas, encontramos 
algumas definições. Comunidades quilombolas são aquelas 
comunidades representadas por “grupos com identidade cultural 
própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou 
nos tempos da escravidão no Brasil. Elas simbolizam a resistência a 
diferentes formas de dominação. Essas comunidades mantêm forte 
ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura 
trazidos por seus antepassados” Brasil (5).

Afonso, Corrêa e Silva (6) definem as comunidades quilombolas 
como “núcleos populacionais com características específicas, 
identificadas por critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 
própria ancorada em determinado território, com presunção de 
ancestralidade africana e relacionadas com a resistência à opressão 
sofrida em razão da escravidão brasileira”.

De acordo com a Fundação Cultural Palmares (7) as comunidades 
quilombolas “são comunidades oriundas daquelas que resistiram 
à brutalidade do regime escravocrata e se rebelaram frente a quem 
acreditava serem eles sua propriedade”. 

O processo histórico de colonização produziu o racismo 
estrutural e as desigualdades na formação social brasileira.  Esse formato 
ainda hoje produz um efeito nefasto na sociabilidade e pertencimento 
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quilombola nas suas relações de trabalho e de geopolítica. Dentro desse 
conjunto de discrepâncias entre sociabilidade e pertencimento, os 
quilombolas foram confinados a uma invisibilidade nas zonas rurais. 
“Assim a maioria das comunidades quilombolas encontra-se em zona 
rural, porém existem quilombos também em zonas periurbanas e 
urbanas Fundação Cultural Palmares” (7).

Segundo Santos (8) o termo “quilombo” advém do sentido 
etimológico quimbundo, significando “união” ou “reunião de 
acampamento”. No Brasil, o termo ainda é usado com o significado 
da era colonial, onde os quilombos eram tidos como redutos de 
escravos fugidos”.

De acordo com o art. 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro 
de 2003, “consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 
critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (9).

Brasil (9) afirma ainda que para que essas comunidades sejam 
configuradas como comunidades quilombolas se faz necessário que 
elas sejam certificadas pela Fundação Palmares de acordo com o 
§  4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 20/11/2003. Desta forma, as 
certificações, em nível de Brasil, são regularizadas mensalmente pela 
Fundação Palmares, porém até o momento da escrita deste capitulo, a 
atualização da certificação do percentual de comunidades certificadas 
por região teve sua última atualização no mês de abril de 2021: Região 
Norte (11%) cerca de 369 comunidades reconhecidas; região Nordeste 
(61%) representando cerca de 2.195 comunidades; região Centro-Oeste 
(5%) 169; região Sudeste (16%) 544 e região Sul (7%) num total de 193 
comunidades de acordo com a Fundação Cultural Palmares (10).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (11) 
em 2019, estimava-se existir no Brasil cerca de 5.972 localidades 
quilombolas. Espera-se, no entanto, que, com o censo de 2021, esses 
dados possam ser mais concretos.
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Dessa forma, as localizações dessas comunidades quilombolas 
contemplam quase todos os estados do Brasil, segundo a Fundação Pró-
índio de São Paulo (12) “existem comunidades quilombolas em pelo 
menos 24 estados do Brasil: Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins.

É interessante observar que, em algumas regiões do Brasil, as 
comunidades quilombolas, mesmo àquelas que já são certificadas, são 
conhecidas e se auto definem de outras maneiras tais como: comunidade 
negra rural, terras de preto, terras de santo ou pelo nome da própria 
comunidade como afirma a Fundação Cultural Palmares (7). 

Em Alagoas, existem, segundo a Fundação Cultural Palmares, 
(10) 69 Comunidades Quilombolas certificadas, entre elas estão a 
Comunidade de Santa Luiza do Norte e a Comunidade de Muquém, 
ambas certificadas pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2005.

Leitão (13) afirma que a história do surgimento dos quilombos 
em Alagoas data do século XVI, com a formação de quilombos no sul 
da capitania de Pernambuco, atual Alagoas. Através da fuga de escravos 
de um engenho para o Quilombo de Palmares. 

1.1. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA LUZIA DO NORTE

O município de Santa Luzia do Norte, de acordo com o CPRM, 
(14) abriga o Quilombo de Santa Luzia do Norte. A cidade está 
localizada na região leste do Estado de Alagoas, limitando-se a norte 
com os municípios de Satuba e Maceió, a sul com Marechal Deodoro 
e Coqueiro Seco, a leste com Maceió e Coqueiro Seco e a oeste com 
Satuba. A área municipal ocupa 28,54 km2 (0,10% de AL), inserida na 
mesorregião do Leste Alagoano e na microrregião de Maceió. A sede do 
município tem uma altitude de aproximadamente 32 m e coordenadas 
geográficas de 9°36’12,0’’ de latitude sul e 35°49’21,0’’ de longitude oeste. 
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O acesso a partir de Maceió é feito através da rodovia pavimentada BR-
316 e AL-401, com percurso em torno de 27km.

O município foi criado em 1962, desmembrado de Satuba de 
acordo com Brasil (5). Segundo o censo 2015 do IBGE, a população 
total residente é de 7.325 habitantes, dos quais 3.161 do sexo masculino 
(49,50%) e 3.227 do sexo feminino (50,50%). São 5.446 os habitantes 
da zona urbana (85,30%) e 942 os da zona rural (14,70%). A densidade 
demográfica é de 223,82 hab./km2 segundo Santos (8).

A Fundação Cultural Palmares (10) certificou o Quilombo de 
Santa Luzia do Norte em 19 de abril de 2005, data da portaria no Diário 
Oficial da União (DOU).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (16) 
essa comunidade conta com uma população de aproximadamente 
350 famílias, das quais 56 famílias estão inscritas no Cadastro Único 
(CADÚNICO) dos programas sociais do Governo Federal. As principais 
atividades econômicas praticadas pela comunidade são agricultura de 
subsistência, fabricação de artesanato, alguns moradores trabalham na 
cidade, e outras fontes de renda são as aposentadorias e os programas de 
transmissão de renda como o Bolsa família. Um levantamento mostra 
que 60,71 % das famílias estão em pobreza extrema, 17,85% em pobreza, 
58,92% recebem Programa de Bolsa Família (PBF).

Santos (8) afirma, ainda, que “a comunidade apresenta 
infraestrutura básica de serviços de energia elétrica, telefonia celular, 
abastecimento de água, posto de saúde, educação (Escola municipal 
até o quinto ano fundamental), além de igrejas evangélica e católica e 
associação dos moradores do quilombo”. 

1.2. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MUQUÉM

Segundo o IBGE, (16) a comunidade quilombola Muquém é um 
povoado de remanescentes do Quilombo dos Palmares, localizado na 
zona da mata do Estado de Alagoas, na mesorregião imediata de União 
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dos Palmares–AL. Esse povoado está a 5km do município palmarino, 
nas margens da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, sendo uma das 70 
Comunidades reconhecidas de remanescentes quilombolas do Estado 
de Alagoas afirmam Silva e Barbosa (17).

Muquém surgiu dos sobreviventes do massacre de Palmares, 
em 6 de fevereiro de 1694. Afirmam os moradores mais velhos da 
comunidade e que a comunidade tem o nome Muquém nome originado 
do povo bantu que significa se esconder ou escondido. A comunidade 
foi fundada por um casal, Maria Camila da Conceição Nunes e 
Leopodino Bezerra da Silva, os primeiros negros quilombolas, foram 
eles que povoaram todo o Muquém. Desde seus ancestrais até hoje, o 
povoado trabalha com o artesanato da cerâmica, tendo como matéria 
prima o barro e a argila. Os quilombolas sobrevivem do artesanato, da 
agricultura de subsistência, dos programas do governo federal (Bolsa 
Família e aposentadoria) e do turismo afirmam Silva e Barbosa (17) em 
sua pesquisa com uma comunidade quilombola. Teve sua certificação 
em 19 de abril de 2005, data da portaria no Diário Oficial da União 
(DOU) segundo a Fundação Cultural Palmares (10).

2. REFLEXÃO TEÓRICA ENTRE SOCIABILIDADE, 
IDENTIDADE E COMUNIDADE

O conceito de sociabilidade está ligado a uma necessidade social 
concreta para compreender o fazer das comunidades quilombolas 
diante das suas determinações históricas no processo de humanização. 
A padronização social da vida, muitas vezes, impossibilita o 
entendimento das comunidades quilombolas na sua totalidade que são 
constituídas de relações comunitárias fundadas no trabalho. Quando 
os homens transformam um dado elemento da natureza, por exemplo, 
um pedaço de madeira, criando o fogo ou um instrumento de trabalho, 
passam a instituir alternativas antes inexistentes. Os instrumentos de 
trabalho não modificam apenas a atividade humana; transformam 
toda a vida dos homens, instituindo novas possibilidades. No caso do 
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fogo, alteram-se todos os sentidos – pois com o alimento cozido, por 
exemplo, o paladar, o tato, o olfato etc. são modificados; atendem-se 
necessidades, pois é possível aquecer-se com o fogo; criam-se hábitos 
culturais, desencadeando novos sentimentos e comportamentos [...] 
Barroco (1).

Dessa forma, entendemos que o conceito acima se entrelaça 
também com o de comunidade, quando percebemos que os 
quilombolas se constituem a partir das relações comunitárias mediadas 
de sociabilidade. Assim, o conceito de comunidade ficou, durante muito 
tempo, ausente na própria história das ideias na esfera da psicologia. 

Sawaia (3), comenta: “Aparece como referencial analítico apenas 
nos anos 70, quando um ramo da psicologia social se autoqualificou de 
comunitária. Assim, fazendo, definiu intencionalidades e destinatários 
para apresentar-se como ciência comprometida com a realidade 
estudada, especialmente com os excluídos da cidadania”.

Nesse contexto, podemos perceber que o conceito de 
comunidade é um fundamento necessário na compreensão das 
mediações dos quilombolas, indo para além do racionalismo utilitário e 
do individualismo de uma sociedade baseada no intenso consumismo, 
atrelado ao discurso da globalização que leva ao desmonte das fronteiras 
tradicionais numa intensa crise da modernidade.  

Nesse caso, podemos reafirmar Hall (2): que a partir do processo 
de globalização houve uma mudança nos panoramas social, político, 
econômico e cultural e não serão compreendidos de um único prisma ou 
referencial, ainda mais, quando pensamos na ruptura como um processo 
constante na sociedade moderna e não como um acontecimento. Assim, 
o que entendíamos como um processo de identificação, deixando-nos 
criteriosamente próximos, o bastante, para nos identificarmos, tornou-
se provisório ou mesmo transitório. 

Na esfera de uma compreensão do conceito de sociabilidade, por 
parte das teorias sociais, um aspecto é determinante, segundo Simmel 
(18), que apresenta a seguinte interpretação: “As pessoas são dotadas de 
interesses e necessidades individuais, permeados pela subjetividade e 



133Organizadores: Evanisa Helena Maio de Brum, Luiz Renato Rodrigues Carreiro, Silvana Maria Blascovi-Assis

que influenciam os vínculos em um meio social, sendo a cidade o palco 
do dinamismo das relações sociais contemporâneas. 

De forma autônoma, ou seja, de modo livre, as pessoas se agrupam 
estabelecendo conexões e mesmo compartilhando espaços semelhantes, 
constroem realidades distintas a partir das relações estabelecidas 
com as demais pessoas e lugares. A sociabilidade pode ser entendida 
como uma forma de viver e relacionar-se, construída ativamente pelas 
pessoas e de modo processual. Os indivíduos usam a comunicação para 
compartilharem a compreensão de ocorrências históricas” Simmel (18).

Todo o processo de relações de uma comunidade quilombola 
passa pelo entendimento das relações de sociabilidade comunitária.  
Essas relações possuem uma ligação com a visão de mundo dos sujeitos 
comunitários e, por conseguinte, reorganizam a forma pela qual as 
determinações sociais são compreendidas e, principalmente, a sua 
importância no contexto da liberdade. 

Essas determinações levam Simmel (18) a relatar: “Não existe 
um objetivo em si mesmo a ser atingido por meio da sociabilidade. Ela 
decorre da simples vontade que as pessoas alimentam em se manter 
sociadas. A manutenção dos laços sociais ocorre unicamente pelo desejo 
de manutenção dessas relações em um grupo. 

Justamente por isso, cada indivíduo regula sua relação com os 
demais, usando seu próprio quadro de significação. Cabe ressaltar que 
o interesse mencionado pelo autor não possui relação como a intenção 
utilitarista contemporânea. O interesse evocado se aproxima da noção 
de tendência, estado emocional e psíquico” Simmel (18).

Importante ressaltar aqui uma compreensão sobre o conceito de 
sociabilidade que rompe com as determinações do mundo mediado pela 
lógica utilitária. As comunidades quilombolas dotadas de sociabilidade 
comunitárias afastam o arquétipo de uma sociedade centrada no 
consumo massificado. E apresentam um processo de solidariedade 
como uma das formas de pertencimento social. 

Nessa perspectiva, é importante compreender o grau de 
importância sobre relações no tocante ao relato de experiência. Dessa 
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forma, Guareschi (19) analisa da seguinte forma: “Outra coisa bem 
diferente, é entender uma sociedade a partir se suas relações. Quando 
investigo uma sociedade a partir das relações, vejo como uma sociedade 
é nesse momento e, junto com isso, por que ela chegou a ser o que é, sua 
história. Isso por que é da tensão existente nas relações que surgem as 
instituições e os diferentes regimes políticos”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento deste relato, os autores citam alguns 
pensadores para refletir no contexto de uma vivência: como o 
entendimento do conceito de sociabilidade que é determinante para 
o desenvolvimento da pesquisa. Ainda delimitamos, os primeiros 
momentos do relato de experiência, a partir dos conceitos de identidade 
e comunidade.

O olhar que tentamos aqui apontar é de que não há 
possibilidade de compreender uma comunidade quilombola sem o 
entendimento efetivo do conceito de sociabilidade. O que supera o 
fenômeno contraditório das pesquisas laboratoriais distantes de uma 
realidade concreta.

Observou-se durante a observação deste relato de experiência 
que os conceitos se entregavam ao espaço vivido a partir da constatação 
das relações de consciência, de identidade e de sociabilidade na esfera 
de comunicação dos quilombolas de Muquém e de Santa Luzia do 
Norte. É na relação de sociabilidade diária que a vida é compreendida 
nas determinações históricas e comunitárias dos povos mediados de 
territorialidade e ancestralidade.
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