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Abstract
The real cause of schizophrenia is not known for certain in the scientific field, there are theories. What is known, and this
is a fact, is that it is an incapacitating illness that worsens over time. However, the advances in treatment have changed the
perspective of the sufferer's life. Therefore, this article aims to analyze the educational perspective and the dilemmas and
challenges to guaranteeing an inclusive education for people with schizophrenia. The method used was a descriptive,
exploratory, and retrospective bibliographic review. Among the main results found, the stigma presents itself as the primary
factor that hinders the inclusion of these people, followed by the lack of education and training of teachers. We conclude
that new didactic approaches are essential for the educational development of people with schizophrenia.
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1. INTRODUCTION
A Organização Mundial da Saúde - OMS, define a
esquizofrenia como um transtorno mental grave,
caracterizado por alterações do pensamento, linguagem,
emoções, capacidade de percepções, etc (OMS, 2022) [1].
Trata-se de uma doença que pode levar ao comprometimento
cognitivo, emocional e comportamental do indivíduo (Afonso
et al., 2020)[2].
Epidemiologicamente sabe-se que no ano de 2016,
estimavam-se 21 milhões de portadores da esquizofrenia em
* Autor correspondente: cwb.bezerra@ufma.br

todo o mundo. No Brasil a prevalência equivale a 1,6 milhões
de pessoas. Sua etiologia é desconhecida, e o diagnóstico é
estritamente clínico, sendo realizado conforme os numerosos
sinais e sintomas apresentados, dentre os quais incluem:
sintomas positivos, também denominados de psicóticos;
sintomas negativos; sintomas cognitivos e alterações no
humor, tornando as pessoas apáticas e depressivas. Pela
cronicidade e gravidade da doença, a OMS considera a
esquizofrenia entre as 10 maiores causas possíveis de tornar
uma pessoa incapaz. (Gadelha et al, 2021)[3].
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Todavia durante os últimos anos com a evolução do
tratamento, através do descobrimento de novos fármacos e o
desenvolvimento das terapias, os sintomas têm sido
minimizados e o transtorno estabilizado, transformando a vida
das pessoas com esquizofrenia, que deixaram de viver em
manicômios e puderam ser inseridos na sociedade em geral,
permitindo até a continuidade de estudos e atividades laborais.
Contudo esse desenvolvimento não foi acompanhado por
transformações sociais que garantisse a participação dos
indivíduos com esquizofrenia na vida cotidiana, sendo um
grande desafio até os dias atuais. (Wagner & Borba & Silva,
2015)[4].
Frente ao exposto e no âmbito educacional, buscou-se
neste estudo analisar as principais dificuldades de
aprendizagem de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia,
assim como conhecer quem é o portador de esquizofrenia e o
que pode ser feito para promover o direito de educação,
garantido pela Constituição de 1988, a qual diz que a educação
é um direito de todos.

Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostragem desse estudo foi composta por 10 artigos,
escolhidos por atender os objetivos propostos na pesquisa, os
quais estão representados no Quadro 1, de acordo com as
seguintes variáveis: autor(es), tipo de estudo e ano.
Quadro 1 – Apresentação da amostra do estudo.

Nº

1

2

Autor(es)

Cícero et
al[5]

Lima;
Espíndola.
[6]

2. METODOLOGIA
O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica do
tipo descritiva, exploratória e retrospectiva. A questão
norteadora desta pesquisa foi: Quais as principais dificuldades
de aprendizagem de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia
e como superá-las. A busca pelos artigos ocorreu na
plataforma Periódicos Capes através das seguintes bases de
dados: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Scientific
Electronic Library Online (Scielo), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram
utilizados as seguintes palavras chaves: “Esquizofrenia”,
“Dificuldade”, “Aprendizagem”, “Cognitivo” e os seguintes
operadores booleanos: AND/OR.
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão:
indexação nas bases de dados já mencionadas, artigos
disponibilizados na íntegra, no idioma português e inglês e
publicação entre janeiro de 2012 a maio de 2022. A amostra
da pesquisa foi composta por 605 artigos (Figura 1). Contudo
realizou-se a aplicação dos critérios e elegibilidade, obtendo
uma amostra final de 182 artigos. Realizou-se ainda a
exclusão dos artigos de acordo com os seguintes critérios:
artigos cujo título ou resumo fugiram do objetivo do presente
trabalho. Após leitura detalhada foram escolhidos para
compor o rol de 10 artigos por terem extrema relevância para
o estudo.
Figura 1- Estratégia de Busca e coleta de dados.
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Vasconcel
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Macedo et
al.[9]
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Assis.[10]

7

Bombassa
ro.[11]

8

9

Monteiro.[
12]

Santos;
Santana.[1
3]

10

Tostes et
al.[14]

Título
Déficits de aprendizado
por reforço em pessoas
com esquizofrenia
persistem após testes
prolongados.
Esquizofrenia: Funções
Cognitivas, Análise do
Comportamento e
Propostas de
Reabilitação.
A relação entre
sintomas negativos e
cognição social na
esquizofrenia.
Estudo cognitivo em
sujeitos com
esquizofrenia de um
Centro de Atendimento
Psicossocial (CAPS).
Esquizofrenia,
atividades instrumentais
de vida diária e funções
executivas: uma
abordagem qualitativa.
A Inclusão de estudante
com o transtorno da
esquizofrenia: Um
estudo de caso realizado
em uma escola
municipal de Recife.
Perfil neuropsicológico
de pacientes com
esquizofrenia.
Esquizofrenia e o
Processo Educacional.
Inclusão de crianças e
adolescentes com
esquizofrenia ou
psicoses a partir do
olhar do professor e de
equipe terapêutica.
Esquizofrenia e
cognição: entendendo
as dimensões
atencionais, perceptuais
e mnemônicas da
esquizofrenia.

Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022

Tipo de
Estudo
Pesquisa
probabil
ística
qualiqua
ntitativa.
Revisão
Sistemát
ica da
Literatur
a.
Revisão
Sistemát
ica da
Literatur
a.
Pesquisa
qualitati
va,
descritiv
ae
transver
sal.
Análise
Fenome
nológica
Interpret
ativa.

Estudo
de caso.

Estudo
Bibliogr
áfico.
Estudo
Bibliogr
áfico.

Ano

2014

2014

2014

2018

2018

2020

2020

2020

Estudo
Bibliogr
áfico.

2020

Estudo
Bibliogr
áfico.

2020
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pessoas com
esquizofrenia diante
da realização de
atividades
instrumentais da vida
diária.

Pode-se observar que dentre os artigos selecionados o tipo
de pesquisa prevalente é o estudo bibliográfico e que todos
eles versam sobre a questão de escolarização de pessoas
portadoras de esquizofrenia, como ocorre a inclusão e,
sobretudo, acerca das principais dificuldades enfrentadas por
essas pessoas no contexto educacional. O que pode ser visto
no Quadro 2, o qual refere o objetivo de cada estudo e os
principais resultados, a seguir.
Quadro 2 - Apresentação da amostra do estudo por objetivo e principais
resultados.
Nº
Objetivo
Resultados
Após
aplicação
de
inúmeros
O estudo teve como
questionários em pessoas com
objetivo examinar se
esquizofrenia e não esquizofrênicos,
pessoas com
observou-se que:
esquizofrenia
• a aprendizagem dos portadores de
apresentam déficits na esquizofrenia ocorre de maneira mais
aprendizagem quando
lenta;
1
recebem mais tempo
• pessoas com esquizofrenia tem um
para aprender
déficit
no
aprendizado
por
contingências,
recompensas; e
avaliando tempo de
• que a escolaridade dos pais de
execução das tarefas e
pessoas com esquizofrenia não
resposta ao feedback.
interfere no déficit de aprendizagem
por reforço.
Fazer um
As funções cognitivas mais afetadas,
levantamento sobre os são: velocidade de processamento,
prejuízos cognitivos
memória
(de
trabalho,
de
encontrados na
aprendizagem e de aprendizagem
2
esquizofrenia e
visual), raciocínio, soluções de
indicar estratégias de
problemas,
cognição
social
e
reabilitação a partir da atenção/vigilância. A reabilitação deve
análise do
estar focada na cognição e na análise
comportamento.
do comportamento.
Os resultados trazem relações
regulares entre cognição social e
Verificar quais
sintomas
negativos,
como
o
conhecimentos já
embotamento afetivo, alogia, avolição,
foram levantados a
anedonia e isolamento social. Os quais
respeito da associação
se demonstraram resistentes a ações
entre a severidade dos
farmacológicas.
sintomas negativos e
Outro aspecto revelado é a relação com
3
os déficits em
os déficits cognitivos e esses sintomas
cognição social em
negativos. Em média 85% das pessoas
pacientes com
esquizofrênicas apresentam déficits
esquizofrenia e
cognitivos graves, e mesmo naqueles
transtornos
não tão prejudicados, as funções
associados.
cognitivas estão diminuídas em relação
aos níveis educacionais da população
em geral.
Os sujeitos que participaram do estudo
apresentaram baixa capacidade de
raciocínio lógico matemático e de
formulação de conceitos, ou seja, dar
significado ao problema. Fato
Identificar os
evidente, pois apesar dos resultados
principais déficits
demonstrarem
que
muitos
cognitivos com
4
conseguiram
responder
algumas
relação a
questões mais simples, mostrando
aprendizagem de
algum conhecimento na infância, ao
matemática.
reconhecer numerais, a medida que as
questões foram aumentando o nível de
complexidade, foi diminuindo o
percentual de acertos, ficando evidente
o déficit na vida autônoma.
Identificar os
O estudo revela que, a execução de
5
potenciais e
atividades instrumentais de vida diária
dificuldades de
por pessoas com esquizofrenia é

6

7

8

Expor e refletir sobre
a inclusão de
estudantes com
Deficiência Intelectual
com o diagnóstico de
transtorno da
Esquizofrenia no
sistema regular de
ensino em uma escola
pública municipal de
Recife, Pernambuco.

O objetivo deste
estudo foi realizar
uma revisão
sistemática da
literatura sobre o
dinamismo de adultos
com esquizofrenia
ara manifestar o
quadro de
funcionamento
cognitivo e apontar
quais funções
cognitivas encontramse comprometidas
nesta população.
Pesquisar as
dificuldades de
desenvolvimento, de
aprendizagem e de
relacionamento dos
esquizofrênicos
diagnosticados na
infância, investigando
meios para a melhoria
do processo
educacional e integrálos à sociedade, sem
que sejam
discriminados.

prejudicada, atividades consideradas
básicas do ser humano, como arrumar
a casa, andar de ônibus, cozinhar, entre
outras que dão autonomia e qualidade
de
vida,
são
prejudicadas
principalmente, pela falta de vontade e
significado do porque fazer. Percebeuse ainda, que quando as tarefas são
realizadas, a pessoa com esquizofrenia
não consegue monitorar a qualidade do
seu serviço, como também a
necessidade de fazer a partir de uma
ordem,
decisão
já
tomada,
evidenciando mais uma vez a perda da
autonomia. As principais dificuldades
encontradas foram:
• Diminuição da capacidade de
decisão;
• Incapacidade de mudar de opinião, ou
seja, pensamento inflexível; e
•Dificuldade
em
realizar
o
planejamento ou organização de
atividades.
O estudo evidenciou que a instituição
de ensino, enquanto espaço de
formação
humana,
enquanto
promotora de vivências e experiências,
de trocas e interações, é carente
continuamente
de
fomentar
o
direcionamento e redirecionamento de
ações que completam as variedades
humanas. Constatou-se, também, que
nem todos os profissionais incorporam
as complexidades que envolvem o
processo de inclusão para além da
absorção no contexto educacional,
frisando a necessidade de se apresentar
processos formativos em serviço aos
professores e técnicos envolvidos, com
a intenção de ampliar a promoção,
diversificação e adequação dos
artifícios pedagógicos, fomentando
estratégias
e
metodologias
diferenciadas que possam trazer uma
melhor
intervenção
pedagógica
possível.

Foi avaliada a relação entre os traumas
vivenciados pelas pessoas com
esquizofrenia e os prejuízos no
desempenho cognitivo, sendo as
principais áreas afetadas a: memória,
sobretudo a visual; déficits na
velocidade de processamento e funções
executivas.

Foi possível observar que o aluno com
esquizofrenia demanda uma série de
profissionais capacitados, atuando com
criação de programas de aprendizagem
focados nas reais necessidades do
aluno. Entre as metodologias, relatouse a proposição de metas de
aprendizagem
e
desempenho,
incentivando o interesse do aluno,
atuando nos sintomas negativos como
na avolição.
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9

Descrever acerca da
inclusão de crianças e
adolescentes com
esquizofrenia ou
psicoses a partir do
olhar do professor e
de equipe terapêutica.
Argumentar que há
importantes
disfunções cognitivas
com severas
consequências na
atenção, na função
executiva, em
memória operacional
e de trabalho, entre
outras tanto nas
dimensões
atencionais,
perceptuais e
mnemônicas da
esquizofrenia.

Foi observada a carência de
informações por parte dos profissionais
de educação acerca de crianças e
adolescentes na condição de portadores
de esquizofrenia.

Os resultados da pesquisa mostram que
tais déficits podem estar presentes
antes dos sintomas positivos ou
mesmo, de maneira subsindrômica,
desde o início da vida dessas pessoas.
Diz também que a hipótese
dopaminérgica é a mais aceita na
gênese das disfunções neuroquímicas,
10
mas que há cada vez mais evidência o
envolvimento de outros sistemas,
como o glutamatérgico e o
serotoninérgico. No que se refere
especificamente
aos
déficits
cognitivos, destacam-se disfunções em
córtex pré-frontal, especialmente sua
porção dorsolateral e suas conexões
com o hipocampo.
Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022

O objetivo deste estudo foi identificar quais os principais
fatores desencadeadores de déficits no desempenho da pessoa
com esquizofrenia; abordar alternativas que norteiem o
trabalho do professor e identificar como anda a inclusão
dessas pessoas em sua escolarização.
Nesse contexto, foi realizada leitura e análise criteriosa
dos artigos selecionados e em seguida, foram organizados em
4 categorias: 1)Perfil sociodemográfico do aluno
esquizofrênico 2) que dificultam o desempenho acadêmico e
3) Intervenções que promovam a inclusão e auxiliem na
aprendizagem do aluno com esquizofrenia.
3.1. Perfil sociodemográfico do estudante esquizofrênico
A primeira análise foi referente ao perfil sociodemográfico
da pessoa com esquizofrenia, sendo etapa importante para a
compreensão sobre a vida do esquizofrênico e nortear ações a
serem desenvolvidas com esse grupo.
Dentre os 10 artigos selecionados, apenas 5 trouxeram um
panorama com os seguintes dados: idade, sexo, escolaridade e
estado civil. Constatou-se que, no critério idade os
participantes apresentavam entre 25 a 50 anos; já com relação
ao sexo, a predominância foi para indivíduos do sexo
masculino tendo uma baixa fração de participantes do sexo
feminino; sobre a escolaridade, esta foi avaliada de acordo
com a quantidade dos anos de estudo, durando em média 12
anos, sugerindo uma escolaridade de nível fundamental ao
médio, o que pode ser explicado pelas primeiras
manifestações da doença, que ocorre por volta dos 18 anos,
dificultando a progressão dos estudos no nível superior.
Por fim, foi avaliado o estado civil dos participantes, sendo
em grande parte pessoas solteiras, apesar de existir uma
parcela ínfima de pessoas casadas e divorciadas, o que pode
ser explicado pela dificuldade do convívio, da interação e
comunicação social, e devido a própria sintomatologia da
doença. (Tabela 1)
Tabela 1 – Dados sociodemográficos.

Variáveis

Idade

Sexo

Descrição

Total

10 – 17 anos
18 – 25 anos
26 – 35 anos
(ou acima)
Masculino
Feminino

0%
10%
90%

Escolaridade

-

Estado civil

Solteiro
Casado
Divorciado

Predominância do sexo
Masculino.
Em média 12 anos de
estudo.
Predominância do
estado civil Solteiro.

Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022

Os achados estão consoantes ao dito pelos estudiosos da
área, inclusive Alvarenga & Andrade (2008)[15] afirmam que
os homens possuem uma maior susceptibilidade a
desenvolver esquizofrenia, versando entre 1,4 a 2,3 vezes, em
comparação com as mulheres. Cuja a idade de manifestação
varia entre 15 a 25 anos para homens e 25 a 35 anos para
mulheres.
Alvarenga & Andrade (2008)[15], reiteram que casos de
esquizofrenia na infância são raros, assim como após os 50
anos. Todavia, no segundo grupo, sabe-se que a prevalência é
em mulheres, o que pode ser explicado pela perda da proteção
estrogênica.
Crepalde et al (2016)[16], corroboram com esses achados
ao pautarem que os portadores de esquizofrenia em grande
parte não possuem parceiros, tem um baixo nível de
escolaridade e não possuem vínculo empregatício, fatores que
são reflexo da dificuldade apresentada em manter relações
interpessoais e pelo processo evolutivo da doença, que acaba
afetando a cognição do portador.

3.2. Principais fatores que dificultam o desempenho
acadêmico
As principais características afetadas pela esquizofrenia,
relevantes para o desempenho educacional e para qualidade
de vida do portador, são as características cognitivas e
funcionais. Os artigos selecionados para essa pesquisa,
elencam uma série de alterações perceptíveis desde a fase
mórbida ou seja, antes dos primeiros sintomas surgirem,
podendo perdurar por toda a vida, se não houver reabilitação
efetiva. Sendo que a reabilitação não depende somente de uma
equipe multiprofissional, mas de todo um contexto familiar,
escolar e pessoal.
Dos 10 artigos selecionados, 6 artigos listam como
principais déficits cognitivos: a memória, atenção/vigilância,
solução de problemas e raciocínio, função executiva,
cognição social e velocidade de processamento (Tabela 2).
Tabela 2 – Principais déficits cognitivos
Déficits

Memória

Atenção/Vigilância

Significação
Pode ser memória de trabalho, visual, auditiva ou
verbal, referindo-se à capacidade de recordar
informações verbais, visuais e auditivas, e
manipular informações para utilização imediata.
Capacidade de manter-se focado em algo ou
alguma atividade. Dividi-se em: seletividade
(manter-se atento a um estímulo e outro
concorrente); sustentação (manter-se atento
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Solução de
problemas e
Raciocínio
Função Executiva
Cognição Social
Velocidade de
Processamento

numa única atividade repetida sem perda da
qualidade).
Capacidade de solucionar e responder questões
que revertam um problema, procurando entender
atos e fatos, formulando ideias e elaborando
juízos.
Capacidade de trabalhar com informações, deixar
os pensamentos focados e verificar distrações.
Conjunto de operações mentais que estabelecem
relações sociais. Exemplo: interpretação,
percepção e respostas a intenções de terceiros.
Rapidez em executar tarefas simples que possam
demandar o funcionamento de processos
executivos.

Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022

Outros fatores que causam prejuízo significativo no
desempenho acadêmico e nas atividades cotidianas da pessoa
com esquizofrenia referem-se ao próprio quadro de sintomas
manifestos pela doença, com ênfase para os chamados
sintomas negativos, pois são mais resistentes a ação
medicamentosa e estão presentes de maneira sutil, antes da
manifestação da doença. São eles: alogia, embotamento
afetivo, avolição, anedonia e isolamento social (Tabela 3).
Tabela 3 – Principais déficits cognitivos
Déficits
Alogia
Embotamento
afetivo

Avolição

Anedonia

Isolamento social

Significação
Pobreza de expressão, redução no acervo do
discurso e da fala, escassez da fluência
conversacional.
Diminuição da intensidade e da abrangência de
expressões emocionais (entonação da voz,
expressão facial, gestos e movimentos corporais).
Perda da capacidade em expressar emoções e
sentimentos, Indiferença, deficiência na iniciação
e manutenção de comportamentos direcionados a
objetivos determinados (trabalho, estudo,
esportes, atividades cotidianas, higiene pessoal,
etc.) especialmente quando requerem esforço.
Déficit no desejo de se engajar nesses
comportamentos. Relacionada à apatia e à falta de
energia.
A antecipação de uma recompensa ou de qualquer
outra atividade prazerosa ou recreacional
(anedonia antecipatória) é mais marcada e
consistentemente prejudicada do que a apreciação
da experiência em si (anedonia consumatória).
Diminuição do interesse, motivação e apreciação
de interações sociais com terceiros, como família
e amigos. Perda de interesse em relações íntimas
(sexuais) independente de problemas somáticos.
Em crianças, pode corresponder à perda de
interesse em brincar com os outros.

Fonte: COSTA; COSTA; BEZERRA, 2022

Portanto, a soma desses fatores afeta consideravelmente a
execução de tarefas rotineiras e indispensáveis na vida do ser
humano, como andar de ônibus, fazer compras, pagar contas,
organizar suas finanças, realizar atividades domésticas, etc.
Atingindo dentre outras questões, a capacidade de manter
relacionamentos, e principalmente, a autonomia dessas
pessoas, pois demonstram necessitar de constante orientação.
Beck (2009)[17] expôs que de fato ocorre um
empobrecimento do funcionamento tanto social quanto
ocupacional, relacionados ao grau de manifestação de
sintomas negativos, resultando numa qualidade de vida

inferior. Ademais, o estudo demonstrou que a sintomatologia
negativa se estabiliza ou aumenta com o passar dos anos,
enquanto os sintomas positivos (delírios, mania de
perseguição, ouvir vozes, etc.) tendem a diminuir, porém, essa
diminuição não significa o desaparecimento dos sintomas
positivos. Este fato nos auxilia na conclusão de que os
sintomas negativos são aspectos primários da esquizofrenia.
Outra contribuição de Beck (2009)[17] diz respeito a
dificuldade de relacionar-se com o outro, pois a pessoa com
esquizofrenia manifesta uma sensação de perda de controle
dos seus pensamentos (sintomas positivos – mania de
perseguição), sendo difícil por exemplo, manter uma
conversa, ou no âmbito acadêmico, participar de um debate
grupal. Todavia, muitos possuem forte o desejo de suprir as
expectativas sociais, e este fato é determinante para
desencadear o isolamento social diante das dificuldades, como
em comunicar-se, e por terem o sentido aguçado a rejeição.
Pessoas com esquizofrenia distraem-se facilmente,
possuem dificuldade em planejar e produzir algo, como
também na solução de problemas cujas questões possuem
textos com soluções implícitas. Para eles, tudo tem que estar
da maneira mais clara possível, seja na resolução de uma
atividade acadêmica a uma simples conversa, o contexto deve
ser o mais claro e objetivo possível (Beck, 2009).[17]
Pontes & Elkis (2013)[18] reforçam que é difícil fazer uma
estimativa precisa do quanto é comum a presença de déficits
cognitivos, mas que cerca de 40% a 60% das pessoas com
esquizofrenia apresentam algum prejuízo cognitivo. Porém,
afirmam que os déficits não devem ser analisados de maneira
isolada, pois a esquizofrenia possui uma diversidade de
fatores, com grande variação dos sintomas, empobrecimento
funcional e pelo próprio curso da doença.
Amorim et al. (2017)[19] corroboram ao afirmarem que a
avaliação da capacidade funcional sozinha, não é suficiente
para explicar a funcionalidade do dia-a-dia, devendo avaliar
ainda, fatores pessoais como a atitude e motivação, e os
fatores ambientais e culturais (como o local de convívio).
Logo, a pessoa com esquizofrenia necessita de um suporte que
considere toda a gama de problemas, para que ocorra a
readaptação e reinclusão do esquizofrênico na sociedade.

3.3. Intervenções que promovam a inclusão e auxiliem na
aprendizagem do aluno com esquizofrenia
Concernente a inclusão de pessoas com esquizofrenia,
mostra-se ser algo muito desafiador. Fato que ficou evidente,
pela escassez de trabalhados que envolvem o tema,
principalmente quando se trata do ensino superior.
Dos trabalhos que compõem os resultados dessa pesquisa,
04 artigos socializam sobre o aspecto inclusão escolar, dentre
estes, todos focaram na inclusão durante o ensino básico.
Apesar de existirem inúmeras políticas públicas, como a
Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a Portaria nº 3.284/2003 e
o Decreto nº 3.298/1999, mecanismos legais utilizados para
nortear o dever da Instituição de Ensino Básico ao Superior
em oferecer o acesso, mas sobretudo a adaptação escolar e o
suporte necessário para a permanência das pessoas com
deficiência de modo global. O estudante com deficiência, em
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especial a deficiência intelectual/mental, convive com a
exclusão (Freitas & Baqueiro, 2014).[20]
Freitas & Baqueiro (2014)[20] demonstram essa exclusão
ao coletarem dados em 2013, do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,
onde comprovam que a representatividade da população em
estudo é mínima, pois dentre 24% da população brasileira que
convive com algum tipo de deficiência, menos de 1% dessa
população chega ao ensino superior. Isso sem citarmos a
permanência desses alunos. O que nos leva a indagar, se
entram menos de 1%, quantos chegam de fato a se formar no
ensino superior?
Para Fachinetti & Carneiro (2020)[21] esses dados são
reflexos da falta de informação da população da possibilidade
de processo seletivo adaptado; da falta de ações institucionais
que não consideram as especifidades do aluno; do despreparo
dos alunos pelos professores, para a realização de provas de
vestibular; e, da própria inércia institucional frente ao que
pode ser feito para garantir a educação inclusiva, para que
saiam do âmbito das políticas públicas e ideais de inclusão, e
de fato se iniciem as ações, dando perspectivas de qualidade
de vida para o aluno. Como nos casos de se respaldarem em
laudos pelo insucesso do aluno diante da aquisição de um
conteúdo, promovendo-o a passar de ano sem as devidas
intervenções e adaptações. Problema que vai cada vez mais
aumentando e se enraizando na educação, especialmente nas
escolas públicas.

Fideles et al. (2020)[24] corroboram ao enfatizarem sobre a
necessidade de criar estratégias para envolver todo o corpo de
profissionais da instituição de ensino, desde profissionais de
suporte, como técnicos administrativos, profissionais da
limpeza até ao corpo docente, pois o aluno pertence a escola
e não somente a um professor.
A inclusão escolar além de assumir o papel terapêutico faz
como que ela seja para todos os alunos, auxiliando no
aprendizado e enfrentamento das dificuldades para a pessoa
com esquizofrenia, como também para incentivar o respeito e
cooperativismo para os demais alunos.
A estruturação de uma Instituição de ensino voltada para
alunos com necessidades de aprendizagem peculiares, faz-se
da carência de profissionais e professores capacitados para
atender a individualidade de cada aluno, com efeito, torna-se
indispensável a adoção de uma equipe multiprofissional,
como psiquiatra, psicólogo, assistente social, educadores
físicos e terapeutas ocupacionais, a nível extramurais, e
institucionalmente, além do professor, o psicopedagogo e o
professor de suporte pedagógico (professor tutor),
qualificados para a educação especial, traçando meios para
que a aprendizagem seja despertada e o desenvolvimento do
aluno seja alcançado (Ferreira et al., 2011). [23]

Precisamos dar voz a essa população, e principalmente,
para as pessoas que sofrem com esquizofrenia, pois além de
todos os desafios da doença em si e da superação em ter uma
vida dentro do que a sociedade considera normal, existem
barreiras entranhadas nesta mesma sociedade, dentre elas o
lidar com o preconceito, e aqui citamos o primeiro elemento a
ser trabalhado pelas instituições para garantir que a inclusão
escolar de pessoas com esquizofrenia aconteça, a derrubada
de estigmas.

Neste ponto, os artigos demonstraram que para os
professores regulares das disciplinas, a inclusão do aluno com
esquizofrenia é possível, porém muito obscura no cenário
atual. Dias (2017)[25] revela que o sentimento dos professores
é de frustração, pois alegam a falta de discussão sobre o tema
na academia, durante o seu processo de formação. Muitos
relatam não terem sido preparados para o lidar com pessoas
com necessidades especiais. Além da falta de estrutura e
suporte de muitas escolas, ficando claro o compromisso e
vontade desses profissionais em fazer a inclusão acontecer,
porém perdidos diante do processo de ensino e aprendizagem,
por não existirem alternativas e recursos disponíveis, e não
possuírem ao menos a noção do que seja a doença.

Noto & Bressan (2012)[22] potencializam a importância de
se combater o estigma contra a doença, ao afirmarem que as
pessoas com esquizofrenia enfrentam uma luta com duas
vertentes, onde de um lado esta o fato de lidar com a
incapacidade oriunda da doença e das manifestações de
sintomas, e do outro, o lidar com as estereotipias, com
preconceitos e discriminação social. Tendo um agravante,
frente a tudo de negativo que o preconceito pode trazer, ele é
um dos maiores obstáculos para a adesão ao tratamento
indispensável para o portador de esquizofrenia. Os autores
contribuem ainda, ao afirmarem que, a nível mundial, não
existe nenhum país, nenhuma cultura, que considere que uma
pessoa com doença mental tenha o mesmo valor que pessoas
sem nenhum problema mental.

Considerando o curso de Licenciatura em Química,
Sampaio (2017)[26] evidencia que a Educação Inclusiva, no
que se refere ao ensino da química, consiste na quebra de
barreiras para a aprendizagem, por ser uma disciplina de
difícil compreensão. Portanto, ao preparar professores para
atuação no Ensino Médio, faz-se necessário além do estudo de
temas específicos da Química, estudar conteúdos referente a
educação, como processos de ensino e aprendizagem de
Química, currículo, didática, entre outras. Contudo, assim
como em Dias (2017)[25], os professores investigados
mostraram-se despreparados diante da realidade de uma sala
de aula inclusiva. Reforçando a necessidade de se trabalhar o
tema de Inclusão na grade curricular de Licenciatura em
Química.

Torna-se extremamente necessário o planejamento e
aplicação de estratégias de ensino que mirem no respeito ao
indivíduo, compreendendo e sabendo lidar com possíveis
dificuldades e comportamentos considerados inapropriados
(Ferreira et al., 2011)[23]. A falta de informação é o fator mais
importante para propagar os mitos acerca da esquizofrenia,
portanto ações formativas para todos os profissionais fazemse necessárias (Noto & Bressan, 2022).[22]

Desde dezembro de 1994, com a Portaria nº 1793, é
recomendada a inclusão de disciplinas que contemplem a
educação inclusiva, todavia, a maioria dos cursos de
graduação em licenciatura não oferecem (Sampaio, 2017). [26]
Portanto sugere-se que as instituições de ensino superior
façam a previsão da organização curricular à formação de
docentes capacitados para lidar com a diversidade, incluindo
programa de estágios em escolas inclusivas (Dias, 2017). [25]
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Referente a prática docente, os estudos que compõem a
grade de resultados desta pesquisa, recomendam que a
aprendizagem das pessoas com esquizofrenia ocorra por
reforço ou recompensa, ou seja, que se estabeleçam metas de
aprendizagem. Como já vimos, dentre diversos fatores que
prejudicam a aprendizagem de alunos diagnosticados com
esquizofrenia, destaca-se a desmotivação, a falta de interesse
por algo, além da concentração e atenção prejudicadas. Traçar
metas com os conteúdos a serem trabalhados e alcançados,
como também determinar uma recompensa, instiga o aluno a
querer aprender, motivando-o.
Tavares et al (2020)[27] enfatizam que o uso de jogos
didáticos auxiliam na melhor compreensão e assimilação do
conteúdo pelos indivíduos com esquizofrenia, citando o jogo
de tabuleiro, onde muitos dos alunos que participaram dos
jogos atingiram um bom desempenho. Dessa forma percebese que as intervenções que considerem atividades lúdicas
como jogos, brincadeiras, experimentos, criação de maquetes,
uso de softwares em locais onde seja possível, desenhos,
atividades que estimulem o raciocínio e dinâmicas,
contribuem significativamente para o aprendizado do aluno
com esquizofrenia (Ferreira et al., 2011).[23]
De acordo com Dias (2017)[25] é essencial o uso de aulas
práticas, pois elas despertam o interesse e estimulam a
curiosidade do aluno, facilitando o entendimento dos
conteúdos dados em sala de aula. Contudo, é importante que
a realização dessas práticas, sejam desenvolvidas com
materiais de baixo custo, trabalhando a sustentabilidade e
contextualizando o dia-a-dia do aluno com os temas a serem
estudados. Vale lembrar, que a utilização desses recursos não
só podem, mas devem ser realizados por todos os alunos, pois
todos podem revelar algumas dificuldades que podem ser
sanadas com a utilização desses recursos didáticos (Sampaio,
2017).[26]
Diante de tudo o que já foi mencionado, percebe-se que o
trabalho do professor tem exigido cada vez mais
especialização e capacitação. A adaptação das estratégias de
ensino é indispensável no ambiente da sala de aula.

Precisamos destacar ainda a relevância da família no
processo de aceitação e conhecimento da doença, que quando
bem orientadas funcionam como propulsores para que esse
feito seja alcançado.
Reforçamos que o enriquecimento das abordagens
didáticas em sala de aula, seja aplicada de maneira simples e
objetiva. Para que possa potencializar o aprendizado do aluno
com esquizofrenia, esse é um grande desafio. Porém, no
exercício da profissão, desafios virão a todo o momento,
sendo extremamente necessário que o professor compreenda
a importância do seu papel em fomentar uma educação e uma
sociedade inclusiva.
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