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Tecendo a saúde com a educação nas
“tramas” da inclusão

Jamine Barros Oliveira
Theresinha Guimarães Miranda

INTRODUÇÃO

Pluralidade, semelhanças, diferenças são pressupostos que impulsi-
onam a busca de uma saúde integradora, uma educação inclusiva e uma
saúde-educação voltadas para um mesmo objeto; o indivíduo autônomo,
emancipado, capaz de vencer suas dificuldades, e a uma sociedade dispos-
ta a quebrar as barreiras que expõem esse indivíduo a situações de exclu-
são e descaso.

Este anseio torna explícito o desejo de inter-relacionar saúde, ca-
racterizada por uma complexa rede entre os diferentes setores da socieda-
de, com educação. A estratégia de saúde da família pode ser entendida
pelo seu papel como agente integralizador de ações que visam garantir, ao
indivíduo, bem-estar, qualidade de vida e resolutividade em questões que
o tiram da sua “normalidade”, ou seja, a estratégia de saúde da família é
responsável por integrar criança, adolescente, jovem, adulto e idoso à soci-
edade, incluindo-os na escola, no lazer, na cultura, entre outros espaços,
uma vez que se entende saúde não como mera ausência de doença.

Tradicionalmente, a deficiência tem sido vista como um “proble-
ma” do indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo teria que se adaptar à
sociedade ou teria que ser transformado. O processo de inclusão de alunos
com necessidades educacionais especiais tem sido amplamente discutido,
principalmente a partir da década de 1990, quando se iniciou o debate
sobre a necessidade não somente de intervir diretamente sobre essa popu-
lação, como, também, de reestruturar a sociedade para que possibilite a
convivência dos diferentes: “[...] é o meio efetivo de combater as atitudes
discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, construindo uma so-
ciedade inclusiva e alcançando a educação para todos [...]” (UNESCO,
1994)
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As dificuldades no atendimento de pessoas com necessidades es-
peciais são reflexo de uma prática social que não fica circunscrita aos limi-
tes da escola. De modo geral, a sociedade estabelece e marca as diferenças,
o que resulta na utilização de mecanismos discriminatórios nos quais estão
presentes processos de “[...] coerção normalizadora e fabricação ininterrupta
de desviantes”. (WANDERLEY, 1999) Dessa maneira, uma população
“desviante” é estabelecida por um processo social que dificulta cada vez
mais a inserção de alunos com necessidades educativas especiais num meio
onde os níveis de escolarização são sempre crescentes.

Sabe-se também que as questões que envolvem a saúde da popula-
ção são complexas, multifatoriais e não devem ser vistas e/ou trabalhadas
de maneira fragmentada e desarticulada.

Segundo Junqueira e Inojosa (1997), para enfrentar de forma efici-
ente os problemas de saúde em que vive a população, somente ações cole-
tivas, intersetoriais, transdiciplinares e que proporcionem o desenvolvimento
de autonomia nos sujeitos podem apresentar resultados satisfatórios.

Feuerwerker e Costa (2000) caracterizam essas ações coletivas como
intersetorialidade, isto é, como uma articulação entre sujeitos de setores
sociais diversos e, portanto, com saberes, poderes e vontades diversas. Vá-
rias experiências no que dizem respeito à intersetorialidade na saúde têm
sido explicitadas em artigos, relatos e trabalhos científicos.

Entre esses, pode-se citar a ação da Secretaria de Saúde e de Edu-
cação do município de Curitiba, com trabalho de captação do analfabeto
usuário do SUS da área de abrangência das unidades de saúde, por in-
termédio do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Profissionais das uni-
dades de saúde ou cidadãos da comunidade foram capacitados para al-
fabetizar os usuários da unidade, participantes dos programas de
hipertensos, diabéticos Saúde Mental e Mãe Curitibana. As unidades de
saúde, no final da tarde ou à noite, transformavam-se em salas de aula
para alunos entre 45 a 80 anos de idade. (GIACOMINI; PRADO;
NOVACKI, 2006, p. 55)

Essa é uma entre outras atividades realizadas no intuito de articular
saúde e educação, partindo do pressuposto de que escolaridade e educa-
ção implicam melhoria da qualidade de vida. A alfabetização promove a
inclusão social, a independência, a qualidade de vida, o entendimento da
leitura e da escrita em várias situações do cotidiano. (BRASIL, 2006, p. 55)
No indivíduo letrado, operam-se mudanças de vários aspectos: linguístico,
cognitivo, psicológico, político e social. Portanto, o domínio da leitura e da
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escrita é essencial para a qualidade de vida e saúde da população. (GUSSO,
2002 apud GIACOMINI; PRADO; NOVACKI, 2006)

A inclusão, entendida como novo paradigma, impulsiona a escola a
acolher todas as crianças e adolescentes, independentemente de suas li-
mitações físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e culturais.
Por isso, é fundamental a avaliação das práticas intersetoriais da saúde,
principalmente quanto se refere ao processo de inclusão escolar de crian-
ças e adolescentes, uma vez que a educação também implica qualidade de
vida da população, algo tão almejado nas políticas públicas de saúde.

Partindo do pressuposto de que a escolaridade influencia direta-
mente na qualidade de vida, buscar-se-á identificar na prática dos profissi-
onais de saúde do Programa de Saúde da Família (PSF), de um município
do interior da Bahia, ações intersetoriais que favoreçam o processo de in-
clusão escolar de crianças e adolescentes com deficiência da área de cober-
tura da unidade, partindo do princípio de intersetorialidade e com base
no entendimento amplo do conceito de saúde.

Pretende-se com isso, identificar as ações da equipe na articulação
com a educação na inserção da criança e do adolescente com deficiência
no ensino regular do município; discutir a articulação entre a rede assistencial
à saúde e a rede de ensino da área adstrita da unidade e, porque não,
propor uma qualificação dos profissionais de saúde, a fim de fortalecer as
ações intersetoriais do Programa de Saúde da Família com a Educação
Inclusiva.

Para tanto, percorreu-se, inicialmente, na contextualização do Sis-
tema de Saúde do Brasil, seu histórico e reorientação do modo de perce-
ber a saúde, os atuais conceitos de inclusão, perpassando por um breve
histórico que vai da exclusão à inclusão, a fim de estabelecer um diálogo
entre o Programa de Saúde da Família e a Educação Inclusiva. Este percur-
so, por sua vez, subsidiou os dados coletados por meio de entrevistas e
grupos focais, aos profissionais que compõem duas das nove equipes de
saúde da família da zona urbana de um município do interior da Bahia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Realizou-se estudo qualitativo, com estudo de caso, pautado em
entrevista semiestruturada e grupos focais, com profissionais do Progra-
ma de Saúde da Família do município pesquisado, no período de 25 de
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março de 2007 a 25 de novembro de 2008. Adotaram-se como critérios
para a seleção da unidade de saúde da família: a) não estar instalada na
zona rural; b) equipe que atendesse a recomendação do Ministério da
Saúde de composição mínima de um médico generalista, um enfermei-
ro, um técnico (auxiliar) de enfermagem e quatro a seis agentes comuni-
tários de saúde; c) fácil acesso; d) disponibilidade da equipe em partici-
par da pesquisa.

SUJEITOS DA PESQUISA

A seleção dos sujeitos foi intencional, sendo seguidas as seguintes
etapas: a) visita a duas unidades de saúde da família; b) consulta à enfer-
meira supervisora quanto à disponibilidade da equipe em participar das
entrevistas e grupos focais e c) determinação dos profissionais que partici-
pariam da entrevista. Portanto, participaram da pesquisa os membros de
duas equipes de Saúde da Família, lotados nas respectivas unidades da
zona urbana, compostos por dois médicos, um odontólogo, duas enfer-
meiras, duas auxiliares/técnicos de enfermagem, um auxiliar em saúde
bucal e um agente comunitário de saúde (ACS), totalizando nove profissi-
onais.

DO TRABALHO DE CAMPO

Antes de dar início ao trabalho de campo, obteve-se o consenti-
mento da Secretaria Municipal de Saúde e dos profissionais das unidades
e se encaminhou o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), ao qual foi concedi-
do parecer favorável.

As entrevistas foram realizadas nas salas de reuniões das duas uni-
dades de saúde da família, denominadas no trabalho Equipe 1 e Equipe 2.
A Equipe 1 não possuía o odontólogo e, consequentemente, o auxiliar em
saúde bucal (ASB), apesar de já existir na unidade um consultório
odontológico equipado. Foram entrevistados, na Equipe 1, médico, enfer-
meira, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Cada mem-
bro, avisado previamente, se dirigia à sala para entrevista individual com o
pesquisador. Depois de realizadas as entrevistas individuais, pôde-se reali-
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zar o grupo focal no mesmo dia, por ser um período de pouco movimento
na unidade e por esta equipe ter uma quantidade de pessoas cadastradas e
acompanhadas menor que a Equipe 2. O ACS desta equipe também não
participou da pesquisa.

Quanto à Equipe 2, foram entrevistados médica, enfermeira,
odontólogo, auxiliar em saúde bucal, técnica de enfermagem e agente
comunitário de saúde. Seguiu-se o mesmo procedimento da Equipe 1,
com um diferencial quanto ao dia de realização do grupo focal, uma vez
que a equipe estava em dia de atendimento a gestantes e possuir popula-
ção maior que a da Equipe 1, por isso foi agendado um dia subsequente
para realização da entrevista com o grupo. Foram estabelecidas duas gran-
des categorias:

CATEGORIA I: Inter-relação do conhecimento de intersetorialidade
e a capacitação da equipe quanto ao PSF e a inclusão escolar

A importância do Programa de Saúde da Família tem como mode-
lo de reorganização da atenção à saúde, o discurso de intersetorialidade
apregoado pelo PSF,  no entanto se percebe a ausência de capacitação dos
profissionais da equipe nos princípios do programa. Dos dez profissionais
entrevistados, quatro (40%) foram capacitados quanto à dinâmica e lógica
da atuação na equipe de saúde da família. Vale salientar que, no municí-
pio, o treinamento foi oferecido por uma diretoria de saúde representante
do estado, aos profissionais de nível superior.

Durante a entrevista com a Equipe 2, os profissionais que passaram
pelo treinamento introdutório do PSF, médica e enfermeira, tiveram mai-
or facilidade em responder sobre o que entendiam por intersetorialidade.

Quando mediados pelo entrevistador, no grupo focal, os profissio-
nais construíram um conceito coletivamente demonstrando evolução quanto
ao entendimento de intersetorialidade e a “angústia” de ver que as práti-
cas tinham sido minadas com o tempo. Nota-se, porém, que não mencio-
naram a educação nem as escolas da área adstrita à unidade.

Nas entrevistas com a Equipe 1, quanto ao conceito de
intersetorialidade, houve variação em relação ao entendimento.

Observou-se nos sujeitos da pesquisa, o desejo de serem
coparticipantes de projetos da educação e que a educação estivesse tam-
bém relacionada à saúde, corroborando com o que dizem vários autores
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estudiosos na área de intersetorialidade, como Teixeira e Paim (2002 apud
SANTOS, 2005, p. 68), quando afirmam que “[...] políticas saudáveis só
são possíveis através de ações intersetoriais, de forma que um setor somen-
te desenhará suas estratégias, ações e objetivos conforme as repercussões
sobre as estratégias, ações e objetivos de outro setor”.

Quanto ao conhecimento de inclusão escolar, na Equipe 1, dos quatro
profissionais entrevistados, três tinham conhecimento das escolas da área
de abrangência da unidade, inclusive por serem muitas vezes utilizadas
para reuniões com a comunidade e alunado quanto às questões referentes
à educação em saúde. Apenas o médico não tinha conhecimento e contato
com as escolas.

Dos quatro profissionais, todos tinham conhecimento e contato com
crianças e adolescentes com deficiência, ora física ora mental, e, quando
perguntados sobre a dificuldade que percebiam em virtude da deficiência,
entre eles, três mencionaram a escola, a dificuldade de acesso e de apren-
dizagem, o que demonstrou sensibilidade dos profissionais em detectar as
condições que afetavam diretamente a qualidade de vida daquelas crian-
ças e adolescentes, refletindo também o modo de enxergar a saúde além
da doença.

Quanto à Equipe 2, todos os profissionais tinham conhecimento da
escola da área de abrangência, porém o odontólogo e a ASB não tinham
vivência em atividades neste espaço por serem novos na equipe e ainda
estarem iniciando as ações educativas fora da unidade. Destes, dois se
referiram à falta de acesso à escola como dificuldade imposta pela defici-
ência, e um, à falta de socialização. A médica afirmou que não havia pro-
blema pelo fato de crianças e adolescentes que ela conhecia já estarem
sendo assistidos pela APAE da cidade.

CATEGORIA II: Práticas intersetoriais que facilitam e/ou dificul-
tam o processo de inclusão escolar de crianças e adolescentes com defici-
ência.

Ao serem indagados sobre intersetorialidade, alguns não responde-
ram coerentemente à pergunta, porém, na descrição das atividades, de-
monstraram conhecimento e desenvolvimento de práticas intersetoriais.

Algumas afirmações remeteram à ideia de fragmentação, de ação
isolada de outros setores, contrária ao apregoado pela intersetorialidade,
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porém demonstram a tentativa de articulação. Outras corroboraram com
o entendimento da educação especial separada da educação regular, ten-
do como “pano de fundo” a concepção médica do conceito de deficiência.
Sassaki (2002, p. 29) explica o modelo médico da deficiência nos seguin-
tes termos: “[...] a pessoa deficiente é que precisa ser curada, tratada, rea-
bilitada, habilitada etc., a fim de ser adequada à sociedade como ela é,
sem maiores modificações”.

Uma vez que perceberam a necessidade de articulação com outros
setores, lhes foi questionado a respeito da maneira como poderiam se arti-
cular com a educação no processo de inclusão escolar de crianças e adoles-
centes com deficiência.

Os profissionais das equipes entrevistadas demonstraram que, ao
se depararem com situações que fogem do setor saúde, buscam articular-
se com outros setores. Viu-se, porém, que, na própria equipe, havia tam-
bém necessidade de criar meios de comunicação, pois havia sobreposição
de ações, uma vez que todos, em alguns momentos, buscavam separada-
mente resolver as mesmas questões, neste caso: facilitar o acesso das crian-
ças à escola.

Diante disso, pode-se citar o Manifesto Final da Rede Unida ocor-
rido no Fórum da Reforma Brasileira, organizado pela Associação Brasilei-
ra de Saúde Coletiva (ABRASCO), que define claramente o modo de se
alcançar qualidade de vida:

É sabido que melhores níveis de saúde não serão alcançados se as trans-
formações não ultrapassarem o setor Saúde, envolvendo outras áreas igual-
mente comprometidas com as necessidades sociais e com os direitos de
cidadania (Previdência Social, Assistência Social, Educação, Segurança
Alimentar, Habitação, Urbanização, Saneamento e Meio Ambiente, Se-
gurança Pública, Emprego e Renda). (FÓRUM..., 2006, p. 3)

CONCLUSÃO

Logo, é preciso rever as práticas, refletir sobre os conceitos e
reestruturar a dinâmica de atuação da equipe através de um planejamento
de ações compartilhado, discutido e avaliado com a escola e a própria co-
munidade envolvida na área adstrita à unidade. Com isso se permitirá o
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desenvolvimento da intersetorialidade saúde/educação e, consequentemente,
da autonomia do sujeito-alvo deste trabalho.

A educação, por si só, não deve ser a responsável pelo processo de
inclusão escolar de crianças, adolescentes e jovens com deficiência, é ne-
cessário integração com outros setores; e no que diz respeito à saúde, a
estratégia de saúde da família se torna agente aliada neste processo, uma
vez que tem conhecimento e acesso às famílias adstritas à sua área de
cobertura, o que possibilita o contato família e escola.

Quando foi introduzido o conceito da intersetorialidade, não se
quis limitar a atuação da equipe a apenas um dos aspectos que regem o seu
trabalho no Programa de Saúde da Família, pois, se assim o fizesse, estaria
responsabilizando a aplicação de práticas intersetoriais unicamente aos
profissionais da equipe. Pretendeu-se, no entanto, resgatar um dos princí-
pios fundamentais que norteiam o estabelecimento de redes de cuidado
de crianças e adolescentes com deficiência.

Como inter-relacionar então a saúde com a educação inclusiva? “O
profissional de saúde, o sanitarista, o educador, etc. podem – e devem –
apoiar a comunidade para que ela mesma vença as suas dificuldades, e
estas não devem ser ditadas por um único setor, mas construídas numa
discussão intersetorial que fortaleça um processo de tomada de consciên-
cia e de enfrentamento dos problemas vividos na realidade cotidiana pela
comunidade (WIMMER, 2006), e a evasão escolar de crianças e adoles-
centes com deficiência pode ser observada.

O Programa de Saúde da Família tem um papel articulador na prática
da inclusão em consonância com a rede de ensino, já que trabalha numa
área delimitada e possui uma equipe que interage com a comunidade e,
mais ainda, um profissional ACS, da própria comunidade, capaz de iden-
tificar crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar que não
frequentam a escola e poder, a partir daí, estabelecer vínculo equipe –
escola – família.

Quando a autora deste trabalho trouxe à discussão o assunto da
inclusão escolar, não pensou em transferir à saúde, principalmente aos
membros da equipe de saúde da família, a responsabilidade pelo processo,
por ser do conhecimento o papel direto da educação nesta questão; o
intuito é fazer perceber o papel articulador que a saúde, especificamente o
PSF, tem neste processo, tornando-a corresponsável e participante, já que
a intersetorialidade é um dos pilares defendidos e ensinados aos membros
da equipe ao iniciar-se no programa.
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O profissional da Equipe de Saúde da Família deve, portanto, ter
uma visão holística do processo de saúde-doença, a fim de contribuir para
o pleno desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes com
deficiência, como também os profissionais da educação, a fim de que as
iniciativas para o processo de inclusão se deem de maneira conjunta,
intersetorial.

Inter-relacionar saúde e educação permite, portanto, não apenas
uma aproximação dos profissionais de saúde e educação, mas uma contri-
buição dialógica para o aperfeiçoamento das políticas públicas que sirvam
às populações menos assistidas e, gradativamente, corroborar para dimi-
nuir as distâncias entre sucesso e fracasso escolar presentes na vida de
crianças e adolescentes com deficiência.

A educação sozinha não poderá abarcar esta tão desejada inclusão,
é necessário articulação com outros setores, e o Programa de Saúde da
Família mostra-se eficaz nos seus conceitos para aplicabilidade da inclu-
são, porém é necessário mudança de mente, de concepção, a fim de que
se possa sair das práticas fragmentadas, tanto dos profissionais de saúde
quanto os da educação, e encontrar o fio para se tecer a rede e desvelar as
tramas da inclusão.

De acordo com a Secretaria de Educação a Distância, do Ministério
da Educação (BRASIL, 1999, p. 31), “[...] a nova proposta da educação
inclusiva recomenda que todos os indivíduos portadores de necessidades
educativas especiais sejam matriculados em turma regular, o que se baseia
no princípio de educação para todos”. E, ainda, “[...] que a escola deve ser
aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, deve manter as
suas portas abertas às pessoas com necessidades educacionais especiais”.

Mas como lhes garantir esse direito se, muitas vezes, apesar de se
encontrarem até próximos às escolas, crianças e adolescentes encontram
barreiras que vão além de concretos arquitetônicos? Perpassam por políti-
cas públicas fragmentadas que muitas vezes corroboram para coibir com
esse direito. É o que pode ser notado nas falas dos profissionais de saúde
ao detectarem a necessidade dessas crianças estarem na escola e ao mes-
mo tempo sentirem-se “desatadas” do cordão que as conduz à sala de aula.

Logo, ao ir para campo, pôde-se perceber que as ações desenvolvi-
das pela equipe de saúde da família, quanto à parceria com a educação no
intuito de garantir o ingresso de crianças e adolescentes com deficiência
no ensino regular, são incipientes, não articuladas entre os membros e a
escola. Tais práticas são permeadas pelo modelo médico da deficiência,
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difundido muitas vezes na própria formação profissional, ora por desco-
nhecimento, ora por inexistência de mecanismos de articulação com as
escolas das áreas de abrangência.

Puderam identificar aspectos positivos e negativos, apesar do inte-
resse da equipe, quanto à intersetorialidade saúde x educação no processo
de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. Dos aspectos posi-
tivos, pode-se citar: desejo da equipe em fazer parte do processo de inclu-
são escolar de crianças e adolescentes com deficiência; conhecimento dos
profissionais quanto à necessidade de articulação com outros setores; en-
tendimento do conceito ampliado de saúde por parte dos profissionais,
incluindo a educação na qualidade de vida. Por outro lado, identificaram-
se alguns aspectos negativos como: compreensão insuficiente quanto ao
processo de trabalho intersetorial; falta de articulação entre as ações da
equipe e as escolas da área de abrangência: ausência de comunicação equi-
pe x escola – segregação; prevalência do modelo médico da deficiência no
discurso e prática dos profissionais; concepção equivocada, por parte de
alguns, sobre educação; rotatividade de alguns profissionais dificultando a
continuidade das ações e ausência de uma política de planejamento cole-
tivo: equipe – comunidade – escolas.

No entanto, ao ser evidenciada a proposta de parceria com a escola
no processo de inclusão escolar de crianças e adolescentes com deficiên-
cia, houve boa aceitação da equipe. Manifestou o desejo de ver suas práti-
cas surtindo efeito, melhorando a qualidade de vida de crianças e adoles-
centes, e de ver as ações intersetoriais que desenvolviam no início ter con-
tinuidade, aprimoradas, e de viver de fato o PSF na sua totalidade.

Pôr em pauta a inclusão escolar nas discussões e planejamento das
ações da equipe de saúde da família levaria a uma maior compreensão do
conceito de saúde, à ampliação das ações intersetoriais e, principalmente,
à melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes com deficiên-
cia sem escolarização ou com interrupção.

A fala da ACS da Equipe 1 resume o desejo das equipes em fazer
parte do projeto da educação inclusiva, porém da necessidade de serem
capacitados para exercerem a intersorialidade além da teoria, transpassando,
inclusive, pela ruptura do conceito formado a respeito da deficiência:

Qual o esclarecimento que eu, ACS, tenho em saber como agir com paci-
entes com deficiência? Eu estava me questionando o que fazer com aque-
la criança que a professora falou pra mãe que não aprende.
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Os profissionais da saúde, especificamente os membros do Progra-
ma de Saúde da Família, devem assumir também a proposta de inclusão
juntamente com a educação, por meio de um planejamento compartilha-
do, onde tanto a equipe de saúde da família quanto a escola apresentem
proposições que direcionem a criança e o adolescente ao ensino regular,
por meio de práticas articuladas que se complementem e não se sobrepo-
nham. E uma vez incluídas as crianças e adolescentes, garantir-lhes a per-
manência na escola. Os profissionais do PSF devem estar atuando tam-
bém na escola com práticas além da de educação em saúde, mas também
da saúde para promover a educação, com vistas à escolarização.
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