
 

  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ASSISTENTE SOCIAL NO GRUPO DE 

ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 

MARIA JOSIMEIRE SILVA DE CARVALHO 
 
 

RESUMO 

Neste relato apresento a vivência no Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação Especial- GEPPE/UEFS no qual 
colaborei com as discussões sobre as temáticas da 
inclusão, diversidade e atenção aos alunos com doenças 
crônicas, entre elas a doença falciforme. Além de 
fomentar a importância do Assistente Social no âmbito 
escolar. A escola enquanto lugar de muitas imagens 
compostas por trajetórias distintas, precisa acolher a 
diversidade para que a inclusão escolar de fato ocorra.  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste relato apresento a vivência no Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 

Especial- GEPPE/UEFS no qual colaborei com as discussões sobre as temáticas da 

educação especial, inclusão, diversidade, cuidados e atenção as crianças e adolescentes 

com doenças crônicas, entre elas a doença falciforme. Contribuindo ainda na elaboração de 

Congressos, Seminários, rodas de conversas, além de participar das pesquisas sobre a 

temática educação especial na perspectiva inclusiva e com abordagem sobre cronicidade. 

A compreensão sobre as dificuldades referentes o acesso e a permanência na 

escola das crianças e adolescentes que possuem a Doença Falciforme (DF) suscitou uma 

inquietação constante em mim. Sendo professora de formação e Assistente Social voluntária 

da Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme (AFADFAL), e, diante dos 

depoimentos espontâneos nas reuniões da associação, onde os pais relatavam sobre as 

perdas educacionais vivenciadas por seus filhos, o que culminava em dificuldades na 

qualidade de vida dos mesmos, decidir estudar essa temática, pois, conforme Freire (2008) 

como “presença consciente no mundo furtar-me a responsabilidade ética no meu mover-me 

no mundo”.  

Considerada uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil, a doença 

falciforme, atinge principalmente a população negra, é uma alteração genética que afeta o 

sangue e provocam complicações como obstrução dos vasos sanguíneos, infecções e 

crises de dor. Devido ao desconhecimento sobre esta patologia, os professores e a escola 

de maneira geral favorecem a desistência dos alunos em continuar os estudos por não 

serem acolhidos em suas necessidades devido às implicações da doença no seu cotidiano 

que os incapacita por alguns períodos.  

Alves (2013) afirma que “por se tratar de uma população vulnerável pela baixa 

escolaridade e pouca inserção social, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com DF 

ultrapassam os problemas clínicos da doença.” Por acreditar na grande tarefa preconizada 

por Saviani (2007) que é a “defesa e a produção de uma educação pública de qualidade 

para todos os brasileiros”. Assegurar como indispensável os direitos a formação educacional 

para o exercício da cidadania, que acolhe a diversidade para superação das iniqüidades. 

Além de fomentar discussões sobre os objetivos, propostas pedagógicas, lacunas e 
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perspectivas da Educação Inclusiva. A inserção do Assistente Social no âmbito escolar, 

viabiliza o acesso aos direitos dos alunos, visto que, a escola enquanto lugar de muitas 

imagens compostas por trajetórias de vida distintas seja no quesito racial, social, cultural, e 

de gênero, precisa acolher essa diversidade para que a inclusão escolar de fato ocorra e se 

consolide através do cotidiano educacional. 

Considera-se, portanto, o estudo e reflexão sobre as práticas educativas 

concernentes a inclusão escolar e permanência das crianças e adolescentes com doenças 

crônicas, destacamos a Doença Falciforme, como bastante relevante para superação da 

exclusão educacional vividas por essas pessoas e para o acolhimento a diversidade.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O contexto escolar atualmente tem como desafio o acolhimento aos alunos com 

necessidades especiais diversas.  A escola é um espaço sociopolítico de encontro das 

diferenças, sejam elas culturais, raciais, econômicas, de gênero, enfim, é o lugar onde se 

convive com a diversidade humana. Já que a diversidade está intrínseca na vida social 

brasileira. A partir da década de 90, houve o fortalecimento da educação inclusiva com as 

conferências de Jontien, em 1990 e a de Salamanca, em 1994. A construção de uma 

sociedade inclusiva é fundamental para a manutenção de um Estado democrático (BRASIL, 

2001) assim: 

 
Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum 
da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de 
acolhimento à diversidade oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em 
todas as dimensões da vida (BRASIL, 2001humana, de aceitação das diferenças 
individuais, de esforço coletivo na equiparação de, p.20). 
 

 

A Constituição Federal de 88 em seu Art. 205 prevê que “A educação, é direito de 

todos e dever do Estado e da Família [...] visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” E, em seu Art. 

206- I preceitua: “Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” Em 
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consonância, o Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 reitera o 

direito ao acesso a educação. Destaca-se o que aduz o documento da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007): 

 
Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que 
promovam o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas ações 
envolvem o planejamento e a organização dos recursos e serviços para a promoção 
da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informações, 
nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos 
processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o 
ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2007). 

 

 
Sendo assim, para a garantia do direito à educação para as pessoas que 

apresentam necessidades educacionais especiais requer a fundamentação nos seguintes 

princípios: a preservação da dignidade humana; a busca da identidade e o exercício da 

cidadania (BRASIL, 2001, pp. 23-24). Nas práticas educacionais essa abordagem persiste 

pelo fato de que, ainda é incipiente o diálogo da educação com a saúde onde são vistas 

como territórios diferentes e com objetivos diversos um do outro. A legislação brasileira 

referente aos direitos das pessoas com necessidades especiais é vasta e suficiente, porém 

na prática ela não se efetiva (GUIMARÃES; DUTRA, 2013). 

Ressalta-se que a questão da cronicidade no contexto escolar é tema de estudos 

realizados nacionalmente a exemplo de Holanda e Collet (2010), Souza (2005) e a nível de 

estado, especificamente na Bahia, podemos citar Barros et all (2007; 2009b), Queiroz, e 

Dias e Lira (2009), Silva (2010); Castro (2011;2014). O preconceito e a discriminação estão 

ainda bem enraizados em nossa sociedade, “talvez isso ocorra por culturalmente a 

deficiência ainda ser vista como algo negativo, já que há uma supervalorização da figura 

humana que possui as características que culturalmente se convencionou como belo, sadio, 

produtivo, entre outros” (FERREIRA, 2003).  

A formação educacional deficiente das pessoas com DF culmina em desempregados 

ou quando conseguem trabalho são em subempregos, propiciando indivíduos discriminados 

e excessivamente marginalizados pela sociedade. Araújo (2009) em seus estudos foi 

observado um gradiente de pior situação social para pretos e pardos, respectivamente 

quando relacionado ao trabalho e educação. Em consonância com o que destaca Laranjeira 

(2016) em relação ao processo formativo de que “continuar garantindo não apenas o 
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ingresso e a mera certificação, mas a permanência de crianças e jovens, oferecendo-lhes 

uma formação de qualidade, preparando-os/as para a vida em seu sentido mais amplo: 

intelectual, moral, estético e profissional.” Importante destacar que a educação inclusiva não 

se limita somente aos alunos com deficiência, mas, sim a toda e qual quer minoria, que por 

diversos motivos não estão conseguindo freqüentar a escola ou te, dificuldade de nela 

permanecer. Para atender esta demanda, é preciso conhecer a realidade do aluno e 

desenvolver ações que favoreçam a inclusão do referido.  

 Félix et al. (2010, p 206) reitera que: “além dos aspectos orgânicos inerentes à 

própria doença de caráter crônico, a influência de fatores raciais, culturais e 

socioeconômicos faz-se presente, de maneira significativa, nos pacientes com DF.” Mesmo 

com as políticas educacionais e sociais os projetos e programas, ainda uma boa parte da 

população não tem acesso aos referidos e vivem em situações extremas de desigualdades, 

sem os direitos mais básicos, como educação, saúde, moradia digna, água encanada, entre 

outros. O Manual sobre DF (BRASIL, 2014) aborda as repercussões da DF nos diversos 

aspectos da vida da pessoa com esse diagnóstico, tais como: a interação social, relações 

conjugais e familiares, educação e emprego.   

O processo do acolhimento da escola as necessidades especificas das crianças e 

adolescentes com DF constitui-se em um desafio, contudo, conforme descreve Cavalcante 

(2002) “que ao trabalhar com educação, o caminho da dúvida pode nos proporcionar muitos 

acertos, basta compreendermos a prática como um processo ininterrupto de construção de 

conhecimento, desde que procedamos a avaliações permanentes dos processos.” É 

imprescindível que se conheça a realidade do aluno que possui necessidades especiais 

específicas para que de fato ocorra a inclusão escolar, tendo-se uma visão crítica e analítica 

sobre os determinantes históricos e estruturais da reprodução social para compreensão da 

realidade social.  A educação inclusiva atende a proposta de ensino-aprendizagem e leva 

para a sala de aula, alunos com diferentes especificidades. Estimular que a escola 

juntamente com as famílias para que busquem se informarem sobre as implicações das 

doenças no ambiente escolar. Pois, os alunos precisam de apoio frente à necessidade de 

ausências freqüentes; compreensão sobre as questões das tarefas e atividades que não 

puderam realizar no prazo estabelecido pela escola, entre outras. 
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Em tempo, salientamos a necessidade da inserção do profissional do Assistente 

Social integrar a equipe educacional, conforme Bressan (2001) este profissional poderá 

contribuir na melhoria das condições da constituição do Direito á Educação Pública, atuando 

principalmente no processo da inclusão social das crianças e adolescentes em idade 

escolar. Corroborando, Silva (2012) considera que diante de algumas expressões da 

questão social que se manifestam no cotidiano da escola, o Assistente Social atua no 

enfrentamento da evasão escolar e na construção da pedagogia da autonomia. Por estar 

inserida neste grupo de estudo, pude apresentar a importância da inclusão do Assistente 

Social nas escolas como forma de disseminar esse debate. 

Conforme, Guimarães & Dutra (2013) “A educação inclusiva está parcialmente ligada 

à formação dos educadores. Para isso, é essencial uma excelente formação, que dê suporte 

para trabalhar com a inclusão.” O construir-se continuamente, a busca constante pelo 

reinventar-se na perspectiva de realização do fazer profissional o mais adequado possível 

para o enfrentamento da realidade ora apresentada, visando a construção de uma escola 

cada vez mais inclusiva e cidadã esse é o desafio da escola. 

 

   

CONCLUSÃO 

 

 Este relato de experiência tem como premissa contribuir na ênfase de quanto 

os estudos sobre a temática da educação especial, a inclusão e o acolhimento as 

diversidades necessitam de visibilidade. Aliado a disseminação da importância da inserção 

do Assistente Social no âmbito escolar, pois, este profissional possibilita a realização de 

diagnósticos sociais, contribui na interlocução escola- família- aluno e comunidade, além de 

propor e criar estratégias adequadas frente à problemática social. 

Conforme o exposto, a inserção do profissional de Serviço Social no âmbito 

educacional constitui-se como instrumento de mobilização social concernente ao processo 

para o acesso aos direitos sociais, estímulo ao controle social e o fortalecimento da tríade 

família x escola x comunidade. RessaIta-se o aspecto da família, onde a relação escola x 

família do aluno com necessidades diferenciadas, seja construído e fortalecido. Além de 
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assegurar que os alunos não sejam apenas integrados, mas, que sejam verdadeiramente 

incluídos. Que não tenham somente o acesso à escola, mas, que efetivamente tenham 

condições de freqüentar a mesma, dessa forma, a escola oferecerá o acolhimento a 

diversidade em todos seus aspectos.  

A disseminação sobre os estudos produzidos no que se refere a educação especial, 

a inclusão das diversidades é de suma importância para a subsidiar e consolidar a prática 

docente referente a questão pedagógica especifica para essa nova realidade escolar. Neste 

relato, apresentamos de maneira sucinta aspectos importantes a serem observados para 

prática docente concernente a educação especial, a inclusão a diversidade, considerando 

um boa parcela da comunidade escolar (que possuem doenças crônicas) e, destacamos a 

Doença Falciforme, para que o olhar da escola se amplie no que se refere as necessidades 

destes e, portanto, a inclusão social de fato se efetive.  

 Destarte, constitui-se necessidade preeminente a de estudos sobre a temática 

abordada neste relato, em espaços destinados a educação e também aos direitos sociais, 

para a efetivação do acesso a educação inclusiva, a qualidade de vida, o respeito a 

singularidade e a superação das iniqüidades educacionais, raciais e sociais principalmente 

no âmbito educacional. 
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