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Resumo 

 

 

A pesquisa que se segue tem como objetivos compreender as relações existentes entre 

a família e a criança deficiente antes e durante seu ingresso na rede escolar de ensino, seu 

processo de inclusão escolar e as relações estabelecidas entre eles e a instituição escolar 

juntamente com seus docentes e a comunidade atendida. Observa-se a necessidade de se 

pesquisar tais questões devido ao atual processo de inclusão escolar realizado nas escolas de 

rede pública de ensino do Distrito Federal e diante da legislação vigente que vem cada vez 

mais estabelecendo os direitos desta parcela da sociedade, outrora esquecida e marginalizada. 

A pesquisa baseia-se na Educação Infantil, por muitas vezes a primeira instituição escolar que 

visa o conhecimento sistematizado e as relações sociais fora do círculo familiar, desvendando 

e refletindo sobre estas relações e seu impacto no processo de ensino aprendizagem das 

crianças deficientes. 

Palavras- chave: Inclusão; Família; Escola. 
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Abstract 

 

The research that follows aims to understand the relationships between family and 

disabled child before and during their entry into the education network, your school inclusion 

and the relations established between them and the educational institution along with their 

teachers and the community served. There is a need to investigate these issues given the 

current school inclusion conducted in schools of public schools in the Distrito Federal and in 

the face of legislation that is increasingly establishing the rights of this segment of society, 

once forgotten and marginalized. The research is based on early childhood education, for 

often the first educational institution that aims at the systematic knowledge and social 

relationships outside the family circle, revealing and reflecting on these relationships and their 

impact on the teaching learning disabled children.    

Keywords: Inclusion; The Family; School. 
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As relações entre a família e a escola 

 

 

A inclusão escolar de alunos com alguma limitação sendo ela física, mental ou social é 

defendida pela Constituição Brasileira de 1988 e pelas leis que regem a educação do nosso 

país bem como de outros povos, sendo reconhecidamente uma tendência mundial a 

valorização das diferenças e a extinção de paradigmas contrários. 

No Distrito Federal, especificamente as escolas públicas, já adotaram essa nova 

postura, pois todas as escolas da rede pública são consideradas escolas inclusivas pela própria 

Secretaria de Educação por oportunizarem na estratégia de matricula vagas para alunos com 

necessidades educacionais especiais, e por algumas unidades possuírem adaptações estruturais 

para esse fim, como por exemplo, rampas de acesso e banheiros adaptados. 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal oferece alguns cursos gratuitos para os 

educadores acerca das políticas públicas de inclusão e sobre as adaptações metodológicas 

necessárias para o atendimento desses alunos, mas ainda assim não consegue atender toda a 

demanda e necessidades dos referidos educadores.   

Se pretendemos criar ambientes de sucesso para alunos com DA, então torna-se 
crucial que consideremos as DA como uma das problemáticas das NEE, com direito 
a serviços de educação especial, e que percebamos o processo que leva a 
atendimentos eficazes que permitam maximizar os seus potenciais, ou seja, ao 
aspirarmos a que um aluno com DA venha a suceder numa escola regular da área da 
sua residência, preferencialmente numa classe regular dessa mesma escola, então a 
regra deve ter a ver com a implementação de um sistema inclusivo responsável que 
tenha por base a colaboração entre os vários agentes educativos, a apropriação de 
recursos, o envolvimento parental e o respeito pelos direitos do aluno. Só assim, 
compreendendo realmente o que são DA e promovendo os padrões educativos, 
conseguiremos assegurar aos alunos com DA uma educação de qualidade que se 
apoie não só nos atributos e na experiência dos professores, mas também em 
adequações curriculares eficazes que permitam responder às suas necessidades, 
maximizando as suas competências, quer nas áreas académica e socioemocional, 
quer na sua preparação para a vida activa, onde se pretende que eles venham a 
tornar-se em elementos o mais autónomos e produtivos possível. (CORREIA, 2004, 
p.374) 
 

Os alunos com necessidades educacionais especiais e suas famílias muitas vezes 

precisam aguardar um profissional especializado para o atendimento dessas crianças em sala 
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de aula ou na sala de recursos, algumas passam o ano letivo inteiro esperando e não são 

atendidas em seus direitos de maneira plena e adequada. 

Os alunos com necessidades educativas especiais são aqueles que, por exibirem 

determinadas condições específicas, podem necessitar de apoio de serviços de 

educação especial durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar 

o seu desenvolvimento acadêmico, pessoal e socioemocional. (CORREIA, 2004, p. 

373) 

As crianças que chegam ao Jardim de Infância 04 do Gama, local onde serão 

realizadas as observações desta pesquisa, apresentam duas realidades distintas, algumas já 

foram diagnosticadas por um profissional da área médica especializada e já freqüentaram 

desde o nascimento a estimulação precoce no Centro de Ensino Especial 01 do Gama, as 

famílias já foram orientadas quanto aos seus direitos e principalmente receberam acolhimento 

para saber lidar e aceitar as limitações de seus filhos, fatos que fazem muita diferença no 

desenvolvimento das mesmas, motivo pela qual se fez necessária a presente pesquisa 

acadêmica. 

 Ao mesmo tempo a escola recebe crianças oriundas do lar e que não foram 

diagnosticadas clinicamente e não possuem laudo médico concluído, apesar do grau evidente 

de comprometimento de suas funções básicas como fala, coordenação motora grossa, 

mobilidade, dentre outras. 

Observa-se que FCM, MAP, MB e SMM, que iniciaram o treinamento mais 
precocemente, atingiram mais cedo estágios mais avançados de desenvolvimento. 
(...) A estimulação precoce favorece o desenvolvimento da criança atípica. Levando-
se em consideração também a favorabilidade do ambiente (problemas do casal, 
casamento em crise e medos, refletem no filho). Quando o diagnóstico é evidente ao 
nascer deve se iniciar a estimulação precoce ainda no berçário e orientação da mãe 
quando ainda internada na maternidade, facilitando assim uma assistência eficaz. 
(CARSWELL, 1993) 

As famílias apresentam dificuldades em aceitar e investigar um possível 

comprometimento do desenvolvimento dessas crianças por isso tendem a escondê-las ou as 

suas limitações, para não serem tratadas de maneira diferente, ficando esse diagnóstico 

atrasado e a cargo inicialmente das escolas ao realizarem seus encaminhamentos pedagógicos 

e instruírem as famílias para realizar a investigação médica. 

Muitas dificuldades de aprendizado estão na verdade relacionadas à falta de um 

diagnóstico médico ou a não aceitação da família da deficiência, como é o caso de duas 

crianças que não fizeram parte desta pesquisa mas que já foram alunas da escola pesquisada e 
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que ingressaram aos quatro anos, numa turma regular de 1° período apresentando 

comprometimentos, mais tarde diagnosticadas como Deficiente auditivo e Transtorno Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, segundo um dos participantes.  

Percebe-se a diferença no desenvolvimento dessas crianças nos dois casos. No 

primeiro caso, como há o fato da aceitação familiar da real condição e limitação da criança, os 

familiares favorecem a sua auto-estima e desempenho escolar, pois as mesmas recebem apoio 

e estrutura para superar as adversidades. No segundo, onde não há diagnóstico da deficiência 

os pais não sabem como lidar com a criança e, por desconhecerem o problema, suas causas e 

perspectivas, desenvolvem preconceitos contra o (a) filho (a). Neste caso, o aluno apresenta 

uma defasagem muito maior do que as outras e carrega o fardo do estigma de “deficiente, 

incompetente” desde muito novas em seu próprio lar. 

 A não aceitação da criança atípica com subseqüente super proteção deturpa o 
desenvolvimento da criança; (...) É necessário trabalhar com a família como um 
todo, incluindo avós, filhos normais do casal e outros membros chave para conseguir 
êxito na estimulação da criança. (CARSWELL, 1993)  

Algumas dessas famílias chegam a inventar histórias para seus filhos e para as escolas 

a fim de justificar as diferenças no desenvolvimento das crianças, algumas chegam a fantasiar 

e crer em suas justificativas mesmo que seja evidente o oposto, para preencher suas 

expectativas quanto à falta de adequação ao padrão de normalidade sem, contudo admitir para 

si mesmas a real situação. Um exemplo é carregar a criança no colo como um bebê para que 

as pessoas não vejam que ela não consegue se locomover sem ajuda ou inventar uma história 

absurda de que a criança não anda porque se esquece de pisar corretamente no chão, fatos 

relatados pelos professores participantes da pesquisa.  

Durante seis meses da vida de minha pequena filha levei ela ao médico e ela estava 

sempre dormindo.  Neste dia da consulta, ela chorou e o médico me disse que ela 

poderia ter a síndrome do Cri Du Chat, na hora eu fiquei muito braba, xinguei ele e 

mandei procurar defeito nos filhos dele. É uma caminhada difícil até saber o 

resultado do cariótipo.  Neste momento, a sensação foi que despenquei do oitavo 

andar, não ouvi mais nada eu caminhava sem chão, depois daquilo fiquei paralisada. 

Até as minhas férias foram antecipadas porque não atinava mais nada no meu 

serviço. (Entr. nº1 et al, em 27/04/2005) 

 

A partir dessas situações, a escola fica muitas vezes responsável por esclarecer e acolher 

essas crianças e seus familiares. Além de favorecer o desenvolvimento dessas crianças 
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pedagogicamente, a escola deve instruir as famílias a procurarem atendimento médico e 

psicológico especializado. 

A família se apresenta como a primeira instituição onde a criança participa e mantém 

com ela relações de apoio afetivo e de bem estar, mas quando se apresenta um diagnóstico de 

deficiência em geral esse vínculo é rompido causando transtornos para ambas às partes, pois 

os dois lados sofrem com a situação muitas vezes inesperada e recebida como negativa. 

 

(...) pode acontecer de a mãe se sentir tão culpada pelo nascimento de um filho com 

uma deficiência que é capaz de esquecer-se dos demais membros da família: seu 

marido e o irmão mais velho. Essa negligência pode implicar em abandono, a tal 

ponto que o marido desiste de pertence a este núcleo familiar, separando-se da 

esposa. O filho mais velho pode se sentir também abandonado e desenvolver 

comportamentos inadequados de forma a chamar a atenção da mãe. (KELMAN, 

p.41, 2010)  

 

A escola assume assim um papel não apenas pedagógico, mas social junto a essa 

comunidade para poder alcançar seus objetivos educacionais e contribuir para a inclusão 

dessas crianças.  

Há necessidade de assistência às famílias o mais precocemente possível. Qualquer 
programa que vise apenas à estimulação da criança está condenado a falhar, pois a 
assistência precisa ser global a família. 

No seu livro KRINSKI16 salienta quatro das noventa e cinco recomendações do 
Painel Kennedy (1962) em relação aos programas de assistência integral ao 
retardado mental:  
a) planejamento de serviços para deficientes mentais: a ênfase sendo dada no 
treinamento de aquisição de um emprego que o torne útil a si e a sociedade;  
b) pesquisar o potencial de trabalho de cada deficiente mental afim de que sejam 
aproveitadas ao máximo suas aptidões, habilidades e interesses;  
c) serviços para a efetivação de tais programas devem ser organizados o mais cedo 
possível e mantidos durante o tempo em que for necessário;  
d) esclarecer a comunidade sobre os diferentes aspectos do problema. Incentivar a 
comunidade e requerer do governo a elaboração de programas de estimulação e 
reabilitação. (CARSWELL, 1993) 

Culturalmente nossa sociedade baseada na produção capitalista considera as pessoas 

portadoras de necessidades especiais como inaptas e marginalizadas, e é essa cultura 

estigmatizada que contribui para a não aceitação das diferenças desde o início, além do fato 

dos pais se considerarem fracassados diante de um diagnóstico de deficiência e são eles 

também alvo de situações preconceituosas. 
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O que afeta uma das pessoas constituintes da família, afetará a todos os outros 

membros. (...) A interdependência dos membros se expressa com mais intensidade 

quando nasce um filho que tem uma deficiência (KELMAN; FARIAS, 2007). (apud 

KELMAN, p.40, 2010) 

 

As famílias tendem a esconder o fato o máximo que podem da sociedade, amigos e até 

de si mesmas, pois passam a lutar contra as evidências até o momento da escolarização 

quando muitos sintomas se evidenciam, as dificuldades aparecem e a criança já está sendo 

prejudicada pelo atraso escolar e de estímulos para o seu pleno desenvolvimento social.  

A concepção teórica escolhida para embasar este estudo foi numa perspectiva 

construtivista do conhecimento acerca da família e a escola visando à parceria entre esses dois 

ambientes. 

A relação mãe criança desde a gestação com suas expectativas até o aparecimento de 

alguma deficiência e suas influências no processo de ensino aprendizagem dos ANEES .  

Onde iremos analisar o processo de inclusão, especificamente na família, na educação 

infantil e as implicações no processo educacional dos ANEES juntamente com a coleta de 

dados da pesquisa realizada através de uma entrevista semi-estruturada com os professores e 

familiares. 

 

Justificativa: 

 

 

A presente pesquisa se baseia no fato constatado empiricamente pelos professores, das 

diferenças encontradas no desenvolvimento acadêmico de crianças da educação infantil que 

possuem o diagnóstico de alguma necessidade educacional especial, doravante denominada 

ANEES, que possuem apoio familiar, e aceitação, e compreensão de suas limitações em 

relação a aquelas que negam a deficiência da criança.  

A falta de aceitação familiar em relação às limitações das crianças ocorreu, por 

exemplo, no caso de uma aluna matriculada pelo processo de tele matrícula 156 em que o 
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responsável não declarou que a mesma era deficiente física por não aceitar o fato, o que gerou 

a matrícula da aluna numa turma regular composta por 24 crianças sem monitora e com pouca 

possibilidade de favorecer sua aprendizagem, sendo este um fator prejudicial ao seu 

desenvolvimento acadêmico e social, privando-a de exercer seus direitos garantidos por lei 

como, por exemplo, a redução de alunos na turma em que freqüenta e o acesso a sala de 

recursos e/ou equipe psicopedagógica. 

A inclusão de crianças ANEES se faz necessária em turmas regulares, mas deve-se ter 

o cuidado e o preparo de adaptações metodológicas e curriculares além de qualificar os 

professores para receberem com qualidade esses alunos e favorecerem a aceitação de toda a 

comunidade escolar, conforme Kelman a noção de que os professores devem desenvolver, 

em vez de simplesmente ensinar pode ser transformadora das práticas pedagógicas que se 

encontram no cotidiano escolar do momento.  

Sem esse preparo algumas situações ocorrem como a não aceitação dos demais pais de 

alunos em verem seus filhos estudando com uma criança deficiente e em muitas vezes o 

isolamento desta mesma pelo grupo de alunos. 

Quando a aceitação das diferenças começa na instituição familiar a criança recebe 

apoio e estímulos desde muito nova o que favorece seu processo de inclusão, auto-estima e 

superação as adversidades decorrentes da sua condição e diagnóstico, além de ter pais mais 

bem informados de seus direitos e deveres. Nesse processo, a escola é fundamental para 

sensibilizar os pais das crianças ANEES a percebê-las em suas dificuldades e potencialidades. 

 

Contexto da pesquisa 

 

 

A instituição escolar que foi objeto da presente pesquisa é uma escola da rede pública 

regular de ensino do Distrito Federal, que atende alunos da Educação Infantil denominada 

Jardim de Infância 04 do Gama. 

Atende alunos da faixa etária de quatro e cinco anos completos até o mês de abril do 

presente ano letivo, salvo os casos em que o aluno já estava matriculado na rede pública de 
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ensino ocasionando uma variável maior no mês de aniversário passando o mesmo de abril 

para junho. 

A escolha da instituição escolar se deu porque a pesquisadora trabalha e acompanha já 

há quatro anos o processo de inclusão na referida escola. 

A instituição escolar possui uma equipe de apoio psicopedagógico com uma 

orientadora escolar e uma professora na sala de recursos que atendem aos alunos com 

necessidades educacionais especiais da própria escola. Possui a equipe gestora completa e em 

atuação na referida escola já por três anos, uma coordenadora, uma professora na biblioteca e 

catorze professores em sala de aula atendendo trezentos e trinta alunos ao todo. 

Os alunos ao ingressarem na escola em sua maioria são provenientes do lar e, portanto 

não possuem nenhuma experiência escolar institucional e sistematizada, os outros são 

provenientes de creches públicas e privadas bem como da escola Ensino Especial 01 do 

Gama, sendo está última instituição parceira no processo de inclusão das respectivas crianças 

encaminhadas por ela e participantes nesta pesquisa. 

A escola atende atualmente quatro crianças com necessidades educacionais especiais 

sendo elas: 

• Um aluno com quatro anos apresentando o diagnóstico de síndrome de Luois 

Bar ou ataxia telangiectasia, doença autossômica recessiva (cromossomo 11) 

em que ataxia- incapacidade de coordenação dos movimentos musculares 

voluntários- é um destacado sintoma, com moderado retardo mental, 

dificuldade de movimentos, movimentos involuntários ou lentidão, descontrole 

da saliva, distonia, neuropatia periférica e pré-disposição a infecções e ao 

câncer, progride ao longo da vida manifestando-se na primeira infância. 

• Na idade de quatro anos uma aluna deficiente física com baixas necessidades 

resultante de Mielomeningoncele - disrafismo espinhal, ocasionada por uma 

falha de fusão dos arcos vertebrais posteriores e displasia (crescimento 

anormal) da medula espinhal e das membranas que a evolvem.- As meninges 

vão formar um saco dorsal, o qual no seu interior contém líquido e tecido 

nervoso, provocando uma deficiência neurológica (sensitiva e motora) abaixo 

do nível da lesão, que podem gerar paralisias (principalmente flácidas) e 

hipoestesias dos membros inferiores. Bexiga e intestinos neurogênicos- no caso 
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específico, significa que esses órgãos irão se esvaziar por reflexos 

incontrolados e não percebidos devido à perda sensitiva- e hidrocefalia 

provocando dilatação dos ventrículos cerebrais, com conseqüente aumento da 

cabeça. 

• Com cinco anos, um aluno com síndrome de Down- distúrbio genético com 

trissomia no cromossomo 21, gerando retardo mental e características 

específicas como prega palmar transversa (uma única prega na palma da mão) 

olhos com pregas nas pálpebras, membros pequenos, tônus muscular pobre e 

língua protusa , língua presa, encurtamento da nuca e em muitos casos 

obesidade, cardiopatias, problemas oftalmológicos e auditivos  

• E por fim uma aluna com paraplegia por lesão medular decorrente de um 

transplante cervical. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais – ANEES são atendidos na escola 

pela professora com o auxílio de uma monitora, sem a presença dos pais, ao contrário do que 

acontecia no atendimento realizado na escola de Ensino Especial, fato que gera a primeira 

barreira do relacionamento entre escola e pais, bem como de adaptação dos alunos ao novo 

ambiente e contexto pedagógico, e no turno contrário pela sala de recursos. 

As turmas de integração inversa ou de inclusão de acordo com a estratégia de 

matrícula da Secretaria de Educação e conforme o laudo médico e estudo de caso realizado 

pela equipe psicopedagógica determinam a quantidade de alunos que devem ser matriculados 

na turma conforme a tabela abaixo. 

Faixa etária/ 
atendimento 
prioritário 

Etapa Número de estudantes por turma Classes comuns inclusivas 

Pré-
escola 

Área urbana Área rural DI, DA 
e DV 

DF TGD DI, DA 
DV, 

DF e TGD 

TC 

mínimo máximo míni 

mo 

máximo N° de 
alunos 

N° de 
alunos 

N° de 
alunos 

N° total de 
estudantes 

N° N° total de 
estudantes 

04 anos 
completos até 
30/06/2010 

1° 
perío 

do 

20 24 16 24 1-3 1 com 
ANE*** 

ou 2-3 com 

MNE** ou 
BNE* 

1-2 24 1 24 
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05 anos 
completos até 
30/06/2010 

2° 
perío 

do 

24 28 20 28 1-3 1 com 
ANE ou 2-

3 com 

MNE ou 
BNE 

1-2 26 1 28 

*BNE- baixas necessidades educacionais, **MNE- médias necessidades educacionais, ***ANE- 
altas necessidades educacionais 

DI- deficiência intelectual DA- deficiência auditiva DV- deficiência visual DF- deficiência física 
TGD- transtorno global do desenvolvimento TC- transtorno de condutas 

Fonte: Estratégia de matrícula para rede pública de ensino do Distrito Federal 2010 (aprovada pela portaria n° 
454, de 8 de outubro de 2009). 

 

Participantes: 

 

 

Participaram desta pesquisa professores atuantes na Educação Infantil a pelo menos 

cinco anos e com cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela EAPE- Escola de 

aperfeiçoamento de educadores, nas áreas de Educação e de Inclusão. 

Os professores atuantes nesta pesquisa também trabalham ou já trabalharam com 

ANEES- alunos com necessidades educacionais especiais, portanto possuem conhecimento 

teórico e experiências pessoais no processo de ensino aprendizagem e inclusão dessa esfera da 

comunidade escolar. 

As educadoras possuem graduação superior completo ou em curso no momento, são 

profissionais efetivas da Secretaria de Educação, salvo uma exceção que no momento atua 

como contrato temporário. 

A escola pesquisada possue dezoito professores regentes, mas somente seis se 

propuseram a participar da atual pesquisa acadêmica, incluindo nesse número a professora 

pesquisadora; doravante denominadas como professoras A, B, C, D, E e F. 

Das seis professoras participantes quatro delas possuem algum membro da família 

portador de alguma deficiência e compartilharam suas experiências profissionais e pessoais 

neste estudo. 
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A escola possui também quatro alunos ANEES e pelo menos um dos responsáveis por 

essas crianças se propuseram a participar desta pesquisa com suas experiências pessoais, 

doravante denominados 1, 2, 3 e 4. 

Os pais de alunos desta pesquisa possuem como escolaridade um com graduação 

completa, dois com ensino médio completo e um com ensino fundamental completo. 

A idade média dos participantes varia de vinte e três anos até os quarenta e dois anos. 

 

Materiais: 

 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

• Questionário impresso; 

• Laudos médicos; 

• Documentos de matrícula pessoais dos alunos e 

• Anotações pessoais acerca da observação e diálogo com os participantes. 

 

Equipamentos e Instrumentos 

 

 

O processo de pesquisa foi firmado entre a pesquisadora e os participantes num 

período de três meses para coleta de informações, discursos ou narrativas obtidas na própria 

escola nas coordenações pedagógicas e em reuniões de pais na própria instituição escolar. 

A entrevista representa um dos roteiros básicos para a coleta de dados, constituindo-se 

uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa realizada. 

Conforme Pádua; (1997) constituem uma técnica alternativa para se coletar dados não 

documentados, sobre um determinado tema.   
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O roteiro da entrevista conforme Pádua (1997) é uma lista dos pontos que o 

entrevistador deve seguir durante a entrevista. Isso permite uma flexibilidade quanto à ordem 

ao propor as questões, originando uma variedade de respostas ou mesmo outras questões. 

O roteiro de entrevista semi-estruturada (anexo I) que foi aplicado nas entrevistas com 

os pais e professores foi entregue após a reunião de pais e mestres da própria escola, sendo 

que os pais preferiram respondê-lo em suas casas retornando com os mesmos após alguns 

dias. 

 

Procedimentos de Construção de Dados 

 

 

Nesta pesquisa de caráter epistemológico qualitativo se fez uso de entrevistas 

impressas como pesquisa de campo no Jardim de Infância 04 do Gama.  

Pretende-se fazer a pesquisa num modelo de estudo de caso dos participantes e do 

processo de inclusão dos ANEES envolvidos. 

Os participantes envolvidos nesta pesquisa fazem parte do processo de inclusão da 

escola em duas esferas distintas, mas que dialogam a fim de promover a inclusão e favorecer 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos. A saber são elas: os professores 

e a família.  

Ambos os grupos foram abordados pela pesquisadora através de conversas informais e 

por um questionário impresso sem identificação pessoal para a coleta de dados. 

Os temas necessários para se discutir nesta pesquisa acadêmica são:  

• O processo de inclusão, especificamente na família, na educação infantil e na 

sociedade;  

• O vínculo entre mãe e filho ANEE;  

• O processo familiar de aceitação da deficiência as implicações no processo 

educacional dos ANEES. 
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Objetivo Geral 

 

 

• Compreender como a família e a escola compreendem o processo de inclusão escolar.  

                                        

Objetivos Específicos 

 

 

• Analisar como o contexto familiar, suas crenças, dificuldades e preconceitos podem 

favorecer ou não o processo de ensino aprendizagem das crianças ANEES da 

educação infantil; 

• Evidenciar a compreensão das concepções de inclusão e educação especial dos 

educadores e da comunidade escolar; 

• Demonstrar a importância da interação entre a família e a escola. 

 

Análise dos dados: 

 

 

Os procedimentos de análise de dados coletados durante esta pesquisa serão descritos, 

tratados e analisados pelas duas categorias de participantes assim denominadas pais e 

professores respectivamente, demonstrando os resultados coletados pelo questionário 

impresso. 

Foi aplicada uma entrevista semi-estruturada nos dois grupos de participantes, a saber 

pais e professores sem a intenção de emitir juízo de valor sobre as respostas.  
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Os respondentes denominados A, B, C, D, E e F são integrantes do grupo de 

professores e os respondentes 1, 2, 3 e 4 fazem parte do grupo dos pais. Seguem-se abaixo as 

respostas dos participantes. 

Participantes:  1. Idade: 2. Grau de instrução 

Professores: 

A 23 Superior completo 

B 32 Superior completo 

C 35 Superior completo 

D 36 Pós - graduação 

E 42 Superior completo 

F 31 Superior completo 

Pais: 

1 27 Superior incompleto 

2 32 Ensino médio completo 

3 36 Ensino médio completo 

4 39 Ensino fundamental 

 

Participantes: 3. Possui algum membro da família com necessidades especiais? 

Com qual diagnóstico? 

Professores: 

A Não 

B Sim. Deficiência Intelectual (irmão) e paralisia cerebral (primo). 

Ambos com pré-natal normal e anóxia no parto. 
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C Sim. Deficiência física na perna direita. 

D Sim. Deficiente auditivo. 

E Não 

F Sim. Deficiência Intelectual e físio-motora causada no parto. 

Pais: 

1 Sim, síndrome de Luois Bar.  

2 Sim, hidrocefalia e mielomeningoncele, bexiga e intestino 

neurogênicos. 

3 Sim, paraplegia por lesão medular (minha filha de 6 anos). 

4 Sim, meu filho. Síndrome de Down. 

 

Participantes: 4. Relate como foi receber o diagnóstico médico e/ou 

pedagógico de um filho ou aluno com alguma deficiência e 

por que:  

Professores: 

A ........... 

B Traumático. Não houve profissionalismo da escola para sugerir a 

investigação. 

C É uma informação que causa impacto. Dá uma sensação de incerteza, 

não sabemos como agir. 

D Foi assustador. 

E Não foi uma tarefa fácil, mas existe uma necessidade muito grande de 

um trabalho bem planejado e executado. 

F Fiquei triste pelo fato mas nunca tive muito contato com eles pois 
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moravam longe de mim. 

Pais: 

1 O dia mais doloroso da minha vida, porque foi difícil receber tal 

notícia pois a doença do meu filho ainda não tem tratamento.  

2 Pelos médicos não foi fácil, falaram nasceu assim e não tem muitas 

chances, mas não desisti, com um tempo superou e teve avanços, o 

pedagógico foi bem melhor. 

3 Difícil; sempre temos esperança de que haja tratamento, quando é 

descartada a hipótese nos sentimos incapazes, mas com o tempo tudo 

melhora. 

4 Surpresa; porque não foi detectado durante a gravidez. 

 

Segundo Spitz et al (2000) ensina, a mãe influencia o filho mas também recebe sua 

influência; a relação primária é substancial e incomparável a toda e qualquer relação e 

repercute durante toda a vida nas demais relações que a pessoa vai estabelecer na sociedade.    

A dificuldade com o impacto da notícia sempre deixa marcas profundas nos 

familiares, principalmente na mãe e no pai, personagens diretamente relacionados 

com a causa e ainda culpabilizados pela perda de uma criança sonhada, idealizada e 

planejada. (FALKENBACH, DREXSLER e WERLER, 2008). 

 

Participantes: 5. Descreva alguma dificuldade observada no relacionamento 

entre você e pessoas deficientes no contexto familiar e 

social:  

Professores: 

A Comunicação. 

B A família não aceita a deficiência por querer proteger a criança da 

sociedade mal preparada para acolhê-lo. 
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C Minha maior dificuldade é saber como tratar, não passar sentimento de 

pena. 

D Falta de atenção e compreensão do que é dito. 

E Como explicar para uma pessoa com deficiência auditiva o que você 

quer transmitir a ela sem conhecer a linguagem de sinais. 

F Não saber se estou sendo compreendida por ela e compreender seus 

desejos, vontades e opiniões. 

Pais: 

1 Só o preconceito por parte de outras crianças em relação ao excesso de 

saliva. 

2 A maior dificuldade seria de locomoção, ou acharem que o deficiente é 

um coitadinho. 

3 Entre nós o relacionamento é ótimo. Na sociedade já enfrentamos 

dificuldades mas a minha filha conquista 99,9% das pessoas. Ela é um 

amor. 

4 Não tenho dificuldade em relação a isso. 

 

Após conviver e passar pela experiência de ter um filho deficiente, muitos conceitos e 

preconceitos são reavaliados pelas famílias, e que as famílias quando se estruturam como uma 

rede de apoio superam com maior facilidade os problemas decorrentes do impacto e das 

mudanças que uma criança deficiente provoca, fato evidenciado nas famílias dos 

respondentes.  

Depois do nascimento do filho, as mães começam a se interessar e buscar 

informações sobre as deficiências. Seus conceitos se modificam e fazem com que 

elas passem a olhar com outros olhos a deficiência. (FALKENBACH, DREXSLER 

e WERLER, 2008) 

Participantes: 6. Possui ou já possuiu contato com alguma pessoa portadora 

de necessidades especiais fora do contexto familiar ou 
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escolar? Explique quando e como foi essa experiência: 

Professores: 

A Sim, em uma escola senti dificuldade de comunicação com uma pessoa 

com síndrome de Down e outra surda. 

B Sim. Sempre tivemos contato com crianças especiais fora da família, 

mas é muito diferente conhecer e conviver. 

C Sim. Trabalhei com uma aluna que me fez olhar com outros olhos os 

PNEE. 

D Sim , no acompanhamento de estudo dos meus filhos em escola 

especial. 

E Sim. Há 20 anos atrás. Tive dificuldades para me comunicar com uma 

D.A. 

F Sim, via alunas surdas diariamente indo para a escola e conversando 

através dos sinais, fiquei curiosa, mas não fiquei olhando muito para 

não ser indiscreta.  

Pais: 

1 Não. 

2 Sim. É maravilhoso, aprendermos com as dificuldades dos outros e a 

nossa, você dá mais valor a vida e as pessoas. 

3 Sim. Nos hospitais, são crianças geralmente muito iluminadas, com uma 

beleza interior que nos envolve. 

4 Não. 

 

Participantes: 7. Qual a sua definição pessoal de inclusão?  

Professores: 
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A Uma forma de preconceito pois todos nós temos os mesmos direitos. 

B Acredito que o que ocorre é a integração. A inclusão é mais complexa 

e vai demorar mais a acontece, pois depende de mudanças de dentro 

para fora, de valores, de mudanças a longo prazo. Mas é bom que o 

primeiro passo tenha sido dado. Sê fossemos esperar a sociedade estar 

preparada para acolher essas pessoas, seria uma conquista muito mais 

lenta! 

C Inclusão é permitir que todos vivam a mesma experiência. 

D Entendo como uma pessoa excluída. 

E Toda criança precisa da escola para aprender. O trabalho coletivo e 

diversificado nas turmas e na escola como um todo é compatível com a 

vocação da escola de formar as gerações. 

F É um direito pessoal que todo deficiente tem para suprir suas 

necessidades. 

Pais: 

1 Talvez respeito às diferenças. 

2 É um avanço, particularmente não via com indiferença, acho até que 

estava sendo preparada. 

3 Ser tratado com igualdade e dignidade, é claro que respeitando os 

limites de cada um. Pois se formos avaliar bem, todos nós temos 

algum tipo de dificuldade em determinada coisa.  

4 É a oportunidade de pessoas com necessidades especiais fazerem parte 

de classes comuns. 

 

Conforme Dessen e Polonia (2005) é possibilitado à criança quando entra na escola 

um grau diferenciado de autonomia e independência em relação ao que ela tinha com sua 

família, o que amplia seu repertório social oportunizando assim novos e importantes 
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mecanismos para o desenvolvimento cognitivo, social, físico e afetivo distintos do ambiente 

familiar. 

 No caso de crianças ANEES isso se faz mais evidente, pois o grau de dependência é 

maior devido ao parto muitas vezes traumático, limitações, diagnósticos e prognósticos 

médicos e pedagógicos que desvalorizam a criança enfatizando somente suas dificuldades e 

limitações. 

A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, 

isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores 

e que é permeado por conflitos, problemas e diferenças (Mahoney, 2002). É nesse 

espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam o seu 

desenvolvimento global, mediante as atividades programadas e realizadas em sala de 

aula fora dela (Rego, 2003).  (et al, FALKENBACH, DREXSLER e WERLER, 

2008) 

Participantes: 8. Em sua opinião qual é a escola apta a receber alunos 

deficientes? 

Professores: 

A Todas, só depende do professor ter a capacidade de ensiná-lo. 

B Todas. A criança especial necessita conviver com as crianças ditas 

“normais”. 

C Hoje em dia todas as escolas devem estar aptas. 

D Seria escola normal, a instituição e os professores precisam ser 

capacitados. 

E Todas, desde que haja profissionais preparados para lidar com alunos 

com deficiências; e haja classe especial sendo todos respeitados e 

aceitos no geral. 

F As escolas que possuem uma equipe especializada e pronta para dar o 

suporte pedagógico necessário ao ensino. 

Pais: 
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1 Todas, basta apenas um pouco de esforço. 

2 Todas, não só as escolas mas a sociedade como um todo sem 

preconceitos. 

3 Escolas em que todos estejam dispostos a aceitar os limites de cada 

um, a adaptação vem com o tempo. 

4 Centro de ensino especial. 

 

Participantes: 9. Qual é a função da família e da escola para com as pessoas 

com necessidades educacionais especiais? 

Professores: 

A Amor e carinho acima de tudo, respeito e controle emocional. 

B Garantir a observância dos direitos da criança. 

C A função é permitir que essas pessoas se sintam capazes de levar a 

vida da melhor maneira possível. 

D Incluir eles de forma natural na sociedade. 

E Promover a inserção social da pessoa com deficiência e combater 

qualquer forma de discriminação e preconceito em relação a eles. 

F Prover e promover as potencialidades dessas crianças para que as 

mesmas possam ser pessoas felizes e independentes. 

Pais: 

1 Trabalhar com as crianças para que elas não olhem de maneira 

diferente aquelas pessoas com necessidades especiais. 

2 Todos tem que estar na mesma sintonia e acolhe-los, dando segurança 

e mostrar que são capazes. 

3 Fazê-los se sentir capaz, tratando-os da maneira mais normal possível, 
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sem barreiras. 

4 Dar sempre apoio e incentivar os estudos do mesmo. 

 

Participantes: 10. O que deveria ser ensinado para um aluno deficiente na 

escola? 

Professores: 

A O mesmo conteúdo dos outros alunos obedecendo somente as suas 

limitações. 

B Primeiro passo: tirar o olhar da limitação e procurar enxergar o 

potencial. 

C Não deve haver diferença no que deve ser ensinado ao aluno portador 

de necessidades especiais, acredito que ao privá-lo e decidirmos ou 

não o que ele pode aprender torna-se uma forma de excluí-lo.  

D O normal de acordo com o grau de escolaridade. 

E Os alunos com deficiência sabem muitas coisas; para mostrar o que os 

alunos com algum tipo de deficiência já sabe; usar as mesmas 

estratégias que preparar para os demais desde que haja diferenciações 

adequadas a cada necessidade da criança. 

F Além do que é ensinado para toda a turma, a ser independente e se 

valorizar como pessoa. 

Pais: 

1 Tudo aquilo o que é ensinado às outras pessoas. 

2 Pelo o que minha filha tem recebido acho que está ótimo, mas cada 

caso é avaliado com um diferencial. 

3 A romper suas próprias barreiras, a dar valor a cada conquista, para 

que sempre se ache pronto para o próximo obstáculo. 
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4 O mesmo que um aluno não deficiente. 

 

A adaptação curricular se faz necessária para os alunos ANEES para facilitar e 

propiciar um ambiente e materiais adequados para o desenvolvimento dessas crianças 

diminuindo suas dificuldades de aprendizagem e minimizando o impacto que elas tem na 

apreensão de novos conhecimentos. 

Como exemplo podemos adaptar recursos comuns da sala de aula ou confeccionar 

materiais adaptados como letras imantadas num quadro metálico para as crianças com 

problemas motores nos membros superiores, um engrossamento de lápis com espuma para 

facilitar a apropriação correta deste instrumento na rotina escolar, uso de ponteira para 

aqueles que só possuem o controle motor voluntário da cabeça e, é claro, utilizar as 

tecnologias eletrônicas disponíveis como computadores adaptados etc. 

Cabe ressaltar que essas adaptações não se referem a conteúdos como muitos 

professores defendem, mas as metodologias e dinâmicas da sala de aula, pois o contrário é 

delimitar as possibilidades dos alunos apresentando uma postura estigmatizada de 

incompetência baseada em preconceito por se tratar de um aluno ANEES.  

 

Participantes: 11. O que você entende de adaptação curricular? Dê sua 

opinião sobre o assunto: 

Professores: 

A Nada. 

B Algumas crianças de fato, não acompanharão o currículo previsto. 

Deve-se procurar as habilidades que podem ser adaptadas as suas 

potencialidades. 

C É uma maneira de facilitar para o professor e para o aluno os 

conteúdos a serem desenvolvidos. 

D É o processo realizado para amenizar a dificuldade de aprendizado. 
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E Adaptar o currículo, adequar os conteúdos de acordo a capacidade do 

aluno com deficiência que esteja matriculado em classe regular. O que 

dificulta o trabalho do professor. Sendo assim a grande necessidade de 

classe especial para esses alunos. 

F Entendo que o currículo deve ser adaptado as dificuldades de cada 

aluno a fim de promover o ensino, facilitando a aprendizagem pelo 

aluno. 

Pais: 

1 Não muito. 

2 É um grande passo para nossos deficientes, uma forma de melhorar o 

ensino, adequar todas possibilidades para um bom resultado.  

3 ? 

4 É uma adaptação no conteúdo escolar. 

 

Participantes: 12. Quais as dificuldades que a família e a criança deficiente 

encontram ao ingressar na escola? 

Professores: 

A Preconceito, respeito, limitações. 

B O preconceito ainda é a maior dificuldade que a família encontra. 

C Acredito que o fato de ser diferente. Aprender a conviver é um desafio. 

D A falta de conhecimento dos professores com a deficiente. 

E Há muito preconceito, a aceitação chega aos poucos, primeiro por 

colegas em pequeno grupo, depois a turma por inteiro. 

F O preconceito e a inexperiência das pessoas em conviver e aceitar as 

diferenças. 
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Pais: 

1 Preconceito e a falta de informações das outras pessoas. 

2 A falta de pessoas capacitadas para lidar com eles. 

3 O medo e o receio do novo. Mas tudo se torna superável com o tempo. 

4 A discriminação, a ignorância por falta de conhecimento. 

 

Participantes: 13. Como você definiria o atual processo de inclusão escolar no 

Jardim de Infância 4 do Gama dos alunos com necessidades 

educacionais especiais? Explique: 

Professores: 

A Ótimo, os alunos são respeitados, estão no mesmo ritmo dos alunos 

sem necessidades. 

B No Jardim de Infância 04 a integração ocorre com maior naturalidade. 

C Ainda estamos de fazermos de fato a inclusão. 

D Muito bom. 

E O sentimento de infância é algo que caracteriza a criança, a sua 

essência enquanto ser, o seu modo de agir e pensar, o que se diferencia 

do adulto e portanto merece um olhar mais específico. 

F É bastante acolhedor para as crianças e para a família mas ainda 

apresenta muitas falhas. 

Pais: 

1 Bom. Até agora não tenho do que reclamar, meu filho é super bem 

tratado.  

2 Eu gosto. Não vejo rejeição por parte das pessoas, isto significa que 

funciona, mas pode ser melhor. 
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3 Do início do ano até agora, todas as dúvidas acredito que já tenham 

sido esclarecidas e que hoje já se sentem mais seguros em relação a 

minha filha. 

4 Bom. 

 

Os alunos ANEES possuem direitos a um atendimento diferenciado para compensar e 

facilitar sua adaptação e apreensão de conhecimentos, interagindo conforme suas limitações e 

possibilidades acadêmicas e sociais com os outros, dentro e fora da instituição escolar no qual 

esteja inserido. 

Muitos pais não fazem uso desses direitos, pelo menos no campo pedagógico, como é 

o caso da sala de recursos, por demandar uma grande parcela do seu tempo, já que o 

atendimento é realizado no turno contrário ao que o aluno esteja matriculado, gerando um 

novo deslocamento e pelo fato de quase sempre terem que dar continuidade as suas vidas 

pessoais em alguma outra atividade onde seus filhos ANEES em geral também têm que ir 

pelo fato de não haver um local gratuito e especializado como a escola para eles ficarem. 

No que tange à escola, a qualidade da instrução, a organização escolar, 
as metodologias de ensino, o número de alunos em sala e o apoio 
pedagógico fornecido aos professores são evidenciados como aspectos 
que podem contribuir para a melhoria do sistema escolar. (HESS e 
HOLLOWAY et al,1992)  

 

De acordo com Dessen e Polonia (2007) a família e a escola constituem os dois 

principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. 

Portanto é essencial que políticas públicas sejam implementadas favorecendo suas relações e 

interações, não só com o aluno, mas entre todos os envolvidos para que a inclusão aconteça 

eficientemente.    

Participantes: 14. Como você compreende o papel da sala de recursos no 

processo de inclusão das crianças deficientes no contexto 

escolar? Justifique: 

Professores: 
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A A pessoa responsável pela sala estimula a criança com jogos, livros 

etc., isso é ótimo para os alunos obterem confiança em si mesmos. 

B Facilitar a aprendizagem por meio de atendimento individualizado. 

C É um recurso importante que faz a diferença e que deve ter um 

funcionário qualificado e envolvido. 

D É uma forma de preparar o conteúdo de forma que o aluno possa 

compreender. 

E Uma sala com estrutura para as funções básicas de interação social e a 

conquista da autonomia. 

F É na sala de recursos que o aluno pode ter um atendimento 

individualizado e mais específico estimulando-o, é de também fazer o 

elo entre a escola e a família. 

Pais: 

1 É bom para o desenvolvimento da coordenação motora. 

2 Mais um incentivo para um melhor aprendizado, um meio de avaliar 

suas limitações. 

3 Não conheço mas acredito que seja eficiente. Como a minha filha não 

tem dificuldade de aprendizado ela tem conseguido acompanhar a 

turma só em sala. 

4 Importante. Pois os profissionais podem estar esclarecendo essa 

situação aos demais alunos e pais. 

 

 

Participantes: 15. Qual o futuro que você vislumbra para as crianças 

deficientes no contexto familiar, escolar, profissional e 

social baseando-se no atual processo de inclusão? Por que:  
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Professores: 

A Não vejo muitas mudanças, enquanto a sociedade acreditar que 

“inclusão” é algo bom, vai gerar preconceito, pois esses alunos vão ser 

tratados como especiais. 

B Essa é uma conquista lenta. Mas não pode ignorar os avanços que já 

aconteceram. A qualidade de vida dessas crianças melhorou, a 

expectativa de vida era mínima. Mas ainda falta muito. Tem que haver 

um interesse pessoal de cada profissional em conhecer e fazer a 

diferença. 

C Que eles sejam capazes de ser o mais independente possível e viver a 

vida em sua plenitude. 

D Que eles tenham uma vida o mais normal possível. 

E Promissor. A educação como meio de aperfeiçoar as aptidões físicas, 

intelectuais e morais, acontece tanto no convívio familiar, como em 

sala de aula. A construção do mundo e a compreensão do universo 

escolar e do sentido da aprendizagem serão facilitados desde que haja 

consistência entre o que o estudante vivencia no ambiente de ensino e 

nos demais a que pertence. 

F Acredito que as políticas públicas têm abertos seus olhos para a 

inclusão e que essa tendência só vai progredir e abrir as oportunidades 

para todos de maneira justa e eficiente.  

Pais: 

1 Que as pessoas tomem um pouco de cuidado com o que falam pois já é 

difícil ter uma necessidade especial e escutar alguém reclamar de algo 

não ajuda em nada. 

2 Acredito que tudo começa com o próprio deficiente, a minha filha é 

um exemplo para nossa família, isso tem influenciado os outros a sua 

volta, a inclusão é mais um degrau para o futuro dos nossos especiais.  
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3 Que eles conquistem sua liberdade profissional, que tracem metas e 

acreditem que o que fazem é o melhor de si. 

4 O melhor possível, pois não é só porque são deficientes que não tem os 

mesmos direitos que nós.   
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Considerações finais 

 

 

A interação entre a família e a escola são evidenciadas pelos teóricos como algo 

importante e fundamental para o desenvolvimento de crianças ANEES por serem as primeiras 

instituições sociais que elas tem contato nos seus primeiros anos de vida, o que segundo os 

autores e participantes desta pesquisa declararam para que seu desenvolvimento seja 

permeado por apoio, respeito às diferenças e sucesso escolar. 

Segundo Rego et al (2003) a escola e a família compartilham funções sociais, políticas 

e educacionais, na medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão. Dessen e 

Polonia (2005) acrescentam que ambas são responsáveis pela transmissão e construção do 

conhecimento culturalmente organizado, modificando as formas de funcionamento 

psicológico, de acordo com as expectativas de cada ambiente.  

 A escola e a família quando mantém boas relações geram melhores condições para o 

desenvolvimento da criança. As informações que a família tem sobre a criança ANEES 

possibilita um direcionamento para o trabalho metodológico do docente e da equipe de apoio 

pedagógico bem como os estudos e conhecimento adquiridos pelos profissionais envolvidos 

favorecem a compreensão da família acerca desses alunos em particular. 

 A escola e a família devem explorar as possibilidades dessas crianças, ultrapassando 

as medidas estabelecidas pelos relatórios médicos com estímulos direcionados e coerentes em 

cada caso específico para não limitá-las, pois ninguém tem uma receita pronta e determinante 

sobre o nível de desenvolvimento que eles podem alcançar como seres humanos complexos 

que são. 

 No que tange a escola e as relações com a família englobam cinco tipos de 

envolvimento entre seus contextos conforme a tipologia proposta por Epstein et al (1999), são 

eles:  

I. Obrigações essenciais aos pais como saúde, proteção, acompanhamento sistemático e 

orientações contínuas; 



40 
 

 

II. Obrigações essenciais da escola retratando as formas e estratégias adotadas pela escola 

com o intuito de apresentar e discutir as atividades da escola e dos progressos das 

crianças podendo os pais darem opiniões participando ativamente; 

III. Envolvimento dos pais em atividades de colaboração na escola em programas, 

reuniões, eventos, quer na preparação das atividades fora da sala de aula como dentro 

da mesma; 

IV. Envolvimento dos pais em atividades que afetam a aprendizagem e o aproveitamento 

escolar em casa atuando como mediadores da educação orientados ou não por 

professores; 

V. Envolvimento dos pais no projeto político pedagógico da escola na tomada de decisão 

quanto às metas e aos projetos da escola, conselho escolar, associação de pais e 

mestres até intervenções na política local. 

Quando a escola se posiciona afastando os pais de suas decisões acabam por promover 

seu desinteresse e falta de envolvimento com a educação de seus filhos, deixando tudo a cargo 

da escola, especificamente com os professores que acabam tendo mais dificuldades para 

realizar um trabalho adequado e prazeroso para ambos.  

A escola é uma instituição social com objetivos e meta determinadas, que emprega e 

reelabora os conhecimentos socialmente produzidos, com o intuito de promover a 

aprendizagem e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores: 

memória seletiva,criatividade, associação de idéias organização e seqüência de 

conhecimentos, dentre outras. (OLIVEIRA, et al, 2000) 

É por meio das relações familiares e dos sistemas sociais, como a escola que se 

concretizam as transformações sociais e são essas duas instituições fatores preponderantes 

para o desenvolvimento de cada pessoa hoje e para as gerações futuras, levantando conceitos 

éticos e de valorização à diversidade da qual fazemos parte com seres humanos.   
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Anexo I 

1. Idade: 

2. Grau de instrução: 

3. Possui algum membro da família com necessidades especiais? Com qual diagnóstico? 

4. Relate como foi receber o diagnóstico médico e/ou pedagógico de um filho ou aluno 

com alguma deficiência e por que:  

5. Descreva alguma dificuldade observada no relacionamento entre você e pessoas 

deficientes no contexto familiar e social:  

6. Possui ou já possuiu contato com alguma pessoa portadora de necessidades especiais 

fora do contexto familiar ou escolar? Explique quando e como foi essa experiência: 

7. Qual a sua definição pessoal de inclusão?  

8. Em sua opinião qual é a escola apta a receber alunos deficientes? 

9. Qual é a função da família e da escola para com as pessoas com necessidades 

educacionais especiais? 

10. O que deveria ser ensinado para um aluno deficiente na escola? 

11. O que você entende de adaptação curricular? Dê sua opinião sobre o assunto: 

12. Quais as dificuldades que a família e a criança deficiente encontram ao ingressar na 

escola? 

13. Como você definiria o atual processo de inclusão escolar no Jardim de Infância 4 do 

Gama dos alunos com necessidades educacionais especiais? Explique: 

14. Como você compreende o papel da sala de recursos no processo de inclusão das 

crianças deficientes no contexto escolar? Justifique: 

15. Qual o futuro que você vislumbra para as crianças deficientes no contexto familiar, 

escolar, profissional e social baseando-se no atual processo de inclusão? Por que:  

 


