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Reinserção escolar. 

Resumo Neste texto, apresentam-se resultados parciais da pesquisa em Educação, a qual tem como 

objeto de estudo os impactos da anemia falciforme (AF) no contexto educacional, com foco nas ações 

pedagógicas dirigidas para o aluno com AF no contexto escolar. O objetivo é analisar ações realizadas 

pela escola/professor no processo de reinserção escolar do aluno com AF no retorno às aulas após 

episódio de crise. Os eixos teóricos partem do princípio de que a saúde não se sustenta na ausência 

de doença e a educação deve se ancorar em bases propiciadoras de reflexão, emancipação e 

participação do aprendente, aqui focalizado pelo discente com doença crônica, mais especificamente, 

com AF, considerado como aluno com necessidade educacional especial (NEE). O arcabouço teórico 

circunda os escritos de Habermas (1992, 1994), Freire (1998), Moreira e Candau (2003), Cortesão 

(2006) e Barros (2007, 2009) no que se refere aos aspectos educacionais. Para referendar os estudos 

sobre a tríade saúde-doença-cuidado, recorre-se a Scliar (2007), Almeida Filho (2010, 2004), 

Canesqui (2007), Castellanos (2007) e Kikuchi (2003). Stoer & Magalhães (2005), Goffmam (2008) 

e Crochík (2011) auxiliam na discussão quando se trata da diversidade, estigmatização e exclusão 

social. A pesquisa é descritiva, com abordagem qualitativa, realizada por meio do estudo de 

multicasos, destacando a importância de se estar in situ e se fazer uma descrição dos dados produzidos 

por meio de observação participante no espaço escolar, da análise de documentos escolares (diários 

de classe e registro de desempenho do aluno), da aplicação de entrevistas a professores, diretores e 

coordenadores. Nesta produção, tem-se a análise de parte das entrevistas e da observação. 

Os espaços de coleta foram as escolas públicas municipais. Os resultados parciais apontam a 

invisibilidade da doença no contexto escolar, gerando a necessidade de formação docente voltada 

para o atendimento educacional aos alunos com doenças crônicas, no caso em questão, a AF, aspecto 

que implica maior envolvimento entre as áreas de educação e saúde. Mostram também que (i) as 

ações pedagógicas são realizadas na perspectiva do que é chamado por Habermas de ação pautada na 

racionalidade instrumental e (ii) o professor considera a família como elemento fundante para o 

desenvolvimento do processo de escolarização. 
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