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Resumo: Crianças com necessidades especiais possuem condições limitadas de 
autonomia necessitando de cuidados diferenciados, pois são vulneráveis e 
propensas a sofreram algum tipo de violência. Neste sentido, a violência simbólica é 
a mais ampla e se baseia na elaboração de crenças no processo de socialização e 
elaboração de padrões sobre si mesma, sobre o outro e de visão de mundo. O 
presente trabalho visou analisar a importância do atendimento humanizado como 
forma de superação da violência simbólica da Enfermagem às crianças portadoras 
de deficiência. Para tanto, foi utilizado o conceito de violência simbólica de Pierre 
Bourdieu para uma análise crítico-analítica. Segundo Bourdieu, a violência simbólica 
é produtor de crenças coletivas que fazem parte do discurso dominante, sendo uma 
forma de poder que exerce condições sociais de imposição e inculcação. Através da 
humanização do cuidado, o profissional da enfermagem deixa de exercer o 
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papel/discurso de dominante que impõe condições e condutas, e passa a 
compreender a criança com necessidades especiais como vulnerável. Assim, se faz 
necessário a promoção da humanização do cuidado para que a enfermagem supere 
a ansiedade de resolver o problema do paciente e acabe por praticar a violência 
simbólica no atendimento às crianças com necessidades especiais. 
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