
 
 

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR – UnB/UAB 

 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: COMISSÃO DE FRENTE NA PROMOÇÃO DA 

INCLUSÃO 

 

 ISABEL PINTO DA SILVA 

 

ORIENTADORA: RUTE NOGUEIRA DE MORAIS BICALHO 

 

 

BRASÍLIA/2015  



ii 
 

           

Universidade de Brasília – UnB 

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano – PED 

Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 

 

 

 

 

ISABEL PINTO DA SILVA 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: COMISSÃO DE FRENTE NA PROMOÇÃO DA 

INCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA/2015 

Monografia apresentada ao Curso de Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, 

do Departamento de Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano – PED/IP – UnB/UAB. 

Orientadora: Rute Nogueira de Morais Bicalho 



iii 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

ISABEL PINTO DA SILVA 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: COMISSÃO DE FRENTE NA PROMOÇÃO DA 

INCLUSÃO 

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de 

Especialista do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escolar – UnB/UAB. Apresentação ocorrida em ___/____/2015. 

Aprovada pela banca formada pelos professores: 

 

____________________________________________________ 

RUTE NOGUEIRA DE MORAIS BICALHO (Orientadora) 

___________________________________________________ 

SANDRA MARY GONÇALVES PRAZERES (Examinadora)  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ISABEL PINTO DA SILVA (Cursista) 

 

BRASÍLIA/2015 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico a meus familiares que já se foram, mas que permanecem vivos em minhas 

lembranças e no meu coração. Em memória de meu pai Raimundo Rodrigues da Silva, 

Evanei Pinto da Silva (irmão), Neiwilton Pinto da Silva (irmão) e Maria Silva de Sena 

(irmã). 



v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a meu Deus pela vida, e por me conceder mais essa vitória 

que me rendeu tanto crescimento profissional quanto pessoal. 

 Também tenho muito a agradecer aos meus familiares por ter tido paciência de tolerar o 

meu mau humor e minha falta de tempo para dedicar-lhes mais atenção.  

Agradeço às famílias que participaram da pesquisa, como também, ao diretor, professor 

e coordenador da escola, onde a pesquisa foi realizada. 

Meus sinceros agradecimentos a minha orientadora Rute Nogueira de Morais Bicalho 

pela sua atenção e dedicação, se dispondo a ajudar no que fosse preciso. 



vi 
 

                                                          SUMÁRIO 

 
RESUMO .................................................................................................................................... vii 

1. APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 8 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 10 

2.1 A família e a convivência com a deficiência ..................................................................... 10 

2.2 A importância da família na promoção da inclusão dos filhos deficientes ....................... 12 

2.4 O papel do educador como mediador da aprendizagem de alunos com deficiência ......... 16 

3 – OBJETIVOS ........................................................................................................................ 20 

4 - METODOLOGIA ................................................................................................................ 21 

4.1 Fundamentação da Metodologia ....................................................................................... 21 

4.2 Contexto de Pesquisa ........................................................................................................ 21 

4.3 Participantes da Pesquisa .................................................................................................. 22 

4.4 Materiais ............................................................................................................................ 23 

4.5 Instrumentos de coleta de dados ........................................................................................ 23 

4.6 Procedimentos de construção dos dados e de análise ........................................................ 24 

5- RESULTADOS ..................................................................................................................... 26 

5.1 Categoria 1: a percepção do professor sobre o processo de inclusão ................................ 26 

5.2 Categoria 2: participação da família, o que dizem os professores? ................................... 27 

5.3 Categoria 3: participação da família, o que dizem as próprias famílias? .......................... 30 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 33 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 35 

APÊNDICE ................................................................................................................................ 37 

ANEXOS .................................................................................................................................... 41 

 

 

  



vii 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como proposta de estudo investigar a relação família-escola 

como instituições corresponsáveis na promoção da inclusão. Para tanto, fez-se uso da 

abordagem qualitativa, onde, a partir da percepção das famílias e dos professores, pode-

se avaliar a importância dessa relação para o processo inclusivo e como ocorre a 

participação da família no contexto escolar de uma escola no estado da Bahia. 

Participaram três professores, que têm alunos com deficiência em sala de aula, e as 

famílias desses alunos, representadas por um avô e uma mãe. Os participantes foram 

entrevistados, considerando um roteiro semiestruturado. Posteriormente, as falas foram 

organizadas por categorias: 1. A percepção do professor sobre o processo de inclusão. 2. 

Participação da família, o que dizem os professores? 3. Participação da família, o que 

dizem as próprias famílias? Os resultados indicam que diversos fatores têm 

comprometido para o processo de inclusão, entre eles se destacaram a falta de 

qualificação do professor, a falta de parceria entre família e escola como co-construtoras 

da aprendizagem e como importantes agentes de transformação social. 

 

Palavras-chave: Família e Escola, Inclusão, Contexto de Aprendizagem. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Com o tema “Família e Escola: comissão de frente na promoção da inclusão” 

pretende-se abordar questões relacionadas à importância da família e da escola 

envolverem-se como instituições corresponsáveis na promoção da inclusão das pessoas 

com deficiência. 

É função da família não só o papel de educar seus filhos, a partir de valores 

étnicos e princípios morais, como também a função de matriculá-los numa instituição de 

ensino e acompanhá-los ao longo de sua jornada escolar. E em se tratando das crianças 

especiais não ocorre diferente, visto que existem leis que garantem a elas esses direitos, 

sobretudo, o de ser matriculado(a) numa classe regular de ensino, em respeito à Lei de 

acesso e permanência à escolarização.  

Apesar das Leis favoráveis, ainda há um número bem significativo de pessoas 

com deficiência que vivem na maioria das vezes reclusas do convívio social. Pensando 

na atual situação que vivem as famílias que têm filhos deficientes e nas dificuldades 

enfrentadas em fazer valer seus direitos, é que se insere este trabalho. Assim, o objetivo 

é verificar a relação família e escola, enquanto importantes agentes transformadores, 

para a inclusão de pessoas com deficiência no contexto de uma escola do estado da 

Bahia.  

Sabe-se que a família funciona como a base de sustentação para os filhos, e é 

dela que parte o desejo maior de que os filhos se desenvolvam como pessoa, 

conquistando autonomia e independência. No entanto, a falta de conhecimento da 

maioria das famílias quanto à aceitação do filho deficiente, e a dificuldade de se 

informar a respeito do tipo de deficiência que o acomete, pode implicar no 

desenvolvimento da autonomia e da independência dele. 

No âmbito escolar, ao contrário do que muitas famílias pensam, a participação e 

envolvimento delas torna-se indispensável, pois a inclusão escolar depende da forma 

como a família lida com a situação da deficiência e de como ela reage em relação às 

manifestações da sociedade e que valores ela atribui ao ensino formal. 

Quando a família recusa matricular seu filho especial, nota-se nessa decisão 

diversos fatores, como a discriminação entre os coleguinhas de classe, as questões de 
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acessibilidade, isto é, não encontrar na escola um ambiente favorável à locomoção, e 

uma educação que as contemple, que respeite o modo e seu tempo de aprendizagem. 

Outro fator, é a capacitação do professor, sem um educador capacitado na área, a 

depender da especificidade do caso, pode causar problema, resultando em complicações 

emocionais para todos os envolvidos: família x docente x criança com deficiência.   

  Por temer essa possibilidade é que muitos pais se recusam colocar seus filhos 

especiais numa escola regular. É pensando na reversão da situação de medo e de 

ignorância em que vivem muitos pais de filhos deficientes, que este trabalho se 

preocupa. Considerando a abordagem qualitativa, a partir do olhar de professores e 

famílias de uma escola da Bahia, as seguintes questões foram levantadas: Como ocorre 

a inclusão de alunos deficientes? Como ocorre a participação da família nas ações de 

inclusão da escola? Como essa participação é avaliada? O que precisa melhorar nessa 

relação família e escola pensando na inclusão dos alunos com deficiência? A partir dos 

resultados, pretende-se contribuir com as discussões sobre a parceria família-escola para 

a promoção da inclusão de alunos deficientes. 
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 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A família e a convivência com a deficiência 

 

A sensação da chegada de um filho(a) é indescritível. Os pais fazem planos de 

como será esse novo ser, escolhem nomes até mesmo antes de saber o sexo da criança, 

preparam enxoval, etc. Entretanto, não pensam se essa criança poderá nascer com 

alguma deficiência.    

Condições dessa natureza ninguém planeja. Quando acontece (algo que não é 

raro), muitas vezes, a família não sabe como lidar. A situação pode ser conturbadora, 

visto que a chegada de uma criança especial provoca certa tensão, apreensão, e até 

desilusão nas famílias, pois estas não estão preparadas para serem pais de crianças com 

deficiências, e encontrar-se nessa situação involuntária causa conturbação emocional e 

desconforto social. A preocupação dos pais, além de prover sustento e ajudar seu filho a 

desenvolver-se, passa a ser também de combater o preconceito da sociedade. 

Por imaginar nas dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência na 

convivência em sociedade, é que muitos pais optam por manter segredo até mesmo com 

familiares sobre a existência de um filho especial. Entretanto, isso não se dá de forma 

proposital, mas pela própria falta de preparação de alguns profissionais (médicos) em 

dar a notícia aos pais. 

A percepção negativa de pessoas com deficiência surge no início do 

processo de avaliação, quando os profissionais ansiosamente garantem 

aos pais a confidencialidade das informações que estão sendo 

reveladas e compartilhadas. Embora haja muito boas razões para a 

confidencialidade ser mantida, o segredo envolvido no processo e a 

relutância em compartilhar todas as informações até mesmo com os 

pais envia uma mensagem em si negativa de que algo está “errado” 

com a criança. (STAINBACK & STAINBACK, 2008, p.415)  

 

Como se vê o preconceito existe, e se concretiza até mesmo de forma não 

pretenciosa e implícita, como no caso da conduta médica em dar o diagnóstico aos pais 

de crianças especiais. Portanto, o preconceito social é um dos grandes impasses na 

promoção da inclusão das pessoas com deficiência. A resistência em inclui-las está até 

mesmo em setores que tem o dever de inibir com veemência essa prática, como ocorre 

com algumas escolas regulares e particulares.  
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Segundo Trindade (2004) embora, gradativamente, as famílias brasileiras 

começam a reivindicar o direito constitucional de matricular os filhos deficientes numa 

escola regular, reivindicando o direito à educação, essa não tem sido uma prática bem 

vista pelas escolas, sobretudo, as particulares, que para não aceitar esse aluno cria uma 

série de barreiras.  

Dessa forma, observa-se que se vive numa sociedade em que a intolerância ao 

diferente prepondera, pois, nela, nunca houve espaço para o não perfeito. E é por causa 

dessa ideologia equivocada, que muitas pessoas com deficiência se sentem excluídas, 

até mesmo pela própria família. 

[...] Este preconceito faz com que a sociedade e os próprios pais 

encarem a deficiência não como uma característica pessoal neutra, 

mas como uma qualidade negativa definidora que requer segredo, 

defensiva e vergonha. [...] (STAINBACK & STAINBACK, 2008, 

p.415).  

 

É óbvio que não é fácil conviver com a ideia de ter um(a) filho(a) com 

deficiência, o embate é muito grande, pois quase sempre estes se tornam dependentes de 

seus pais ou de seus responsáveis por toda a vida. Portanto, ser pai ou mãe de uma 

criança com deficiência é encontrar-se numa situação muito delicada, visto que essa 

criança necessita de uma atenção maior. Mas a família no seu papel de maior 

interessada no desenvolvimento dos filhos deve lutar pela igualdade de direitos e de 

oportunidades, destes, contribuindo assim para o exercício da cidadania. 

Nessa grandiosa missão, a família precisa e deve receber ajuda, e nada melhor 

do que acionar instituições que compete por lei o dever de promover a inclusão, sendo 

uma desta a escola. A escola com seu potencial transformador deve apoiar as famílias 

na inclusão dos filhos com deficiência, pois é nela que se dá a oportunidade de 

aprendizagem e contextos diversos de trocas de conhecimentos.  

A convivência em ambiente escolar entre crianças com deficiência 

com as demais crianças possibilita a estas a oportunidade de conhecer 

a vida humana com todas as suas dimensões e desafios. Para as 

crianças com deficiência a escola, é um espaço rico e desafiador, onde 

podem interagir com seus colegas, concorrendo para o 

desenvolvimento de suas potencialidades (TRINDRADE, 2004, p.16).   
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2.2 A importância da família na promoção da inclusão dos filhos deficientes  

  

A família atua como a base para o processo ensino-aprendizagem, pois é nela 

onde ocorrem os primeiros passos para a construção do conhecimento, visto que por 

meio do convívio familiar a criança estabelece um elo comunicativo entre ela e os pais, 

havendo, portanto, transferência de saberes. Faz-se aqui uma inter-relação entre a Teoria 

Construtivista defendida por Piaget (apud KELMAN 2010), que enfatiza o 

desenvolvimento como uma capacidade inata ao ser humano, contudo, para que ocorra a 

aprendizagem é necessária a junção dos fatores do contexto. O ambiente funciona como 

parte integrante no processo de aprendizagem, pois depende do meio ao qual a criança 

está inserida percebe-se uma influência ora positiva ora negativa com relação ao modo 

dela ver e agir no mundo em que vive.  

Sabendo-se da importância que a família desempenha no incentivo e motivação 

da aprendizagem dos filhos é que se deve lembrar de seu papel como instituição 

primordial no processo ensino-aprendizagem das crianças, sobretudo, as especiais, as 

quais sem dúvidas, necessitam de um apoio maior para aprender. 

As funções da família é proteger seus membros, favorecer sua 

adaptação à cultura e sociedade a qual pertencem, dar suporte ao 

desenvolvimento das crianças, elaborando regras e auxiliando-as no 

processo de socialização e instrução progressiva, ajudar e dar suporte 

para que as crianças sejam pessoas emocionalmente equilibradas 

capazes de estabelecer vínculos afetivos satisfatório, auxiliar na 

construção da própria identidades (SALVADOR et al, apud PADUA 

E RODRIGUES, 2013, p. 03).   

 

Considerando essa peculiaridade das crianças especiais, e pensando no bem-

estar, na independência e no desenvolvimento social e intelectual delas é que a família 

deve ser a primeira a buscar informa-se sobre o tipo de deficiência que acomete seu 

filho para poder ajudá-lo e apoiá-lo no que for preciso. Buscando sempre órgãos de 

assistência e apoio à pessoa com deficiência e cobrando das autoridades competentes o 

cumprimento na prática do que é assegurado por Lei. 

Mas é bom lembrar que embora existam órgãos que orientam e auxiliam as 

famílias, indicando maneiras de lidar com a deficiência, mesmo assim, a família precisa 
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adotar uma dinâmica de ensino-aprendizagem constante, pois para que a aprendizagem 

aconteça é preciso nem só querer, mas sim, insistir e acreditar na sua concretização.  

Para que a inclusão aconteça é preciso que a família adira a ideia de que ela é 

possível, e dissemine-a, fazendo com que outras pessoas a adote, no intuito desse 

movimento ganhar força e que mais melhorias sejam feitas nesse setor. Dessa forma, a 

família deve ocupar a posição de frente no combate a intolerância a deficiência, não 

admitir que a sociedade trate as pessoas especiais como incapazes ou coitadinhos, 

estigmatizando assim, a capacidade dos mesmos. 

Sendo assim, lutar para que seja efetuado na prática, o que já é assegurado em lei 

para as pessoas com deficiência é um dever da família, pois essa deve ir de 

contrapartida a todos que pensam e agem em desfavor da ideia de inclusão. A família 

deve ser precursora em ideias de combate à exclusão, adotando a postura de instituição 

majoritária no querer e no fazer acontecer mudanças no que diz respeito à melhoria da 

qualidade de vida dos filhos com deficiência.    

 

2.3 A escola e a sua dinâmica de inclusão  

 

Como a proposta de inclusão das pessoas com deficiência se tornou meta 

mundial, coube à escola (pelo seu potencial transformador) ocupar o lugar de instituição 

majoritária na promoção desse legado. Entretanto, essa tem sido uma tarefa desafiadora. 

Visto que diversos fatores têm contribuído negativamente no que diz respeito à 

realização das metas. Entre os que se destacam estão: a ineficiência na prática 

pedagógica; a falta de parceria da família como parte integrante na construção do 

conhecimento; o preconceito social e a falta de apoio financeiro por parte dos 

governantes. 

A falta de qualificação do professor em educação inclusiva tem resultado na 

ineficiência de sua prática pedagógica, e isso tem implicado na qualidade do ensino 

oferecido aos alunos com alguma necessidade especial. Quanto a pouca participação da 

família no processo de construção do conhecimento dos filhos, fato questionado por 

muitos professores, verifica-se que está relacionado à “teoria da carência cultural”, ou 

seja, acredita-se que quanto menor for o grau de instrução da família, maior será o grau 
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de dificuldade da criança. Entretanto, essa é uma explicação equivocada, conforme 

Patto esclarece: 

Essa teoria trata de uma explicação engendrada pela psicologia 

educacional norte-americana nos anos 1960-1970, para o problema das 

desigualdades sociais da escolarização, que sustenta a ideia de que 

nossos estudantes pertencem a uma cultura deficitária ou diferente 

(PATTO, 2013, apud VENTURINI, 2013, p.586). 

Sendo assim, percebe-se que o discurso da maioria dos professores está firmado 

em ideias etnocêntricas, ou seja, ideias que levam em consideração a avaliação a partir 

de um único ponto de vista (do professor), e sob esse contexto é que se dão as práticas 

discriminatórias, que por vezes se culminam em exclusão.  Entretanto, em se tratando da 

educação de pessoas especiais, não restam dúvidas de que será exigida dos pais uma 

participação maior na educação dos filhos.   

Observa-se que a exclusão no contexto escolar se dá nem só com alunos com 

deficiência, mas também, com aqueles que de certa forma apresentam uma performance 

em desacordo com o esperado pelo professor. A escola com sua cultura hierarquizada de 

olhar só de dentro para fora, ou seja, de não perpassar além de seus muros, por sua vez 

constitui-se num espaço de exclusão, pois só seu ponto de vista é considerado. Sendo 

assim, para se fazer inclusiva é preciso rever conceitos e adaptá-los à realidade de seu 

público-alvo. 

O grande desafio do processo educacional é reconhecer os diferentes 

contextos dos estudantes, a partir de experiências que promovam 

perspectivas diversas sobre o contexto sociocultural dos mesmos, 

descentrando as visões e perspectivas únicas e totalizantes, enfrentando 

situações de discriminação e preconceitos presentes no cotidiano escolar 

(SANTIAGO, apud VENTURINI 2013, p.586).  

 

Dessa forma, percebe-se que a escola no seu papel de instituição majoritária na 

promoção da inclusão não tem dado o resultado esperado, haja vista o número de 

reprovação é muito grande entre os alunos ditos “normais”, assim como a quantidade de 

pessoas com deficiência que nunca estudaram ou que se evadiram da escola é um 

número bastante considerável. Certamente um dos motivos do pouco ingresso e da não 

permanência das pessoas com deficiência na escola se dá pela falta de uma política de 

inclusão por parte dela, que na maioria das vezes faz o inverso do que lhe é incumbido. 
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Portanto, são muitas dificuldades encontradas pela escola no alcance e no 

cumprimento das propostas de inclusão, pois embora haja leis que garantem o direito de 

acesso e permanência dos alunos especiais nas instituições de ensino regular, estas ainda 

não dispõem de estrutura física adaptada a esse público, muito menos de profissionais 

capacitados para atendê-los com a devida atenção e o tratamento adequado.    

É fato que quem tem algum tipo de deficiência é quase sempre estigmatizado 

pela sociedade e assim aprende conviver com a sensação de desprezo e de abandono. 

Pois, apesar das pessoas com deficiência ter seus direitos assegurados em leis, ainda 

assim os ignoram. Nesse sentido, a sociedade brasileira é carente de uma educação de 

reconhecimento e de respeito aos direitos das pessoas com necessidades especiais. Visto 

que atitudes de desrespeito e preconceituosa estão presentes nas ações de grande 

maioria do povo brasileiro, a exemplo da utilização das vagas de deficientes por parte 

de pessoas sem essa condição.  

Fazendo um levantamento histórico percebe-se que a pessoa com deficiência é 

vítima de inúmeras formas de preconceito. A escola, família, sociedade e governo 

devem trabalhar conjuntamente na missão de banir práticas de aversão ao diferente, 

buscando oferecer uma educação que forneça na prática à tão sonhada autonomia e 

independência que todos desejam, pois as marcas do preconceito machuca, pode acabar 

com sonhos e destruir vidas. Para minimizar as consequências do preconceito, é 

desejável que as pessoas se coloquem no lugar do outro. 

Um dos maiores desafios da educação neste novo século está no 

aprender a viver juntos, pois a descoberta do outro passa 

necessariamente pela descoberta de si mesmo. Somente quando as 

pessoas se colocam na posição dos outros é possível compreender os 

seus sentimentos, suas reações, ajudando-os assim, a descobrirem-se a 

si mesmos (DELORS, 2000, apud TRINDADE 2004, p.21). 

 

 

Para uma educação de qualidade, não podemos contar somente com a escola, 

família e sociedade, precisamos, também, do apoio do governo, que deve investir na 

qualificação do professor, adaptar as escolas para receber e garantir o acesso do aluno 

com deficiência nos espaços físicos e curriculares; divulgar campanhas educativas 

voltadas para o incentivo ao respeito e a valorização da pessoa com deficiência. Sendo 

assim, para a concretização de uma educação inclusiva convém que todos cumpram 

com a sua parte, entre estes o governo, deixando de ser omisso no cumprimento das leis 



16 
 

e no seu papel de principal responsável administrador dos bens básicos essenciais para a 

organização da sociedade, entre estes está à educação que deve ser oferecida a todos 

independente de sexo, raça, classe social ou de limitações físicas e/ou intelectuais.   

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Capítulo IV, Art. 53: 

a criança e o adolescente têm direto à educação visando seu desenvolvimento pleno, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, que assegure a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino.    

Portanto, percebe-se que embora a escola esteja incumbida de promover a inclusão, 

observa que ela não está preparada pedagógica e fisicamente para desempenhar essa 

função com qualidade. Pois, constata-se que há um descompasso entre o que é exigido 

da escola e o que ela pode oferecer até o determinado momento. Assim sendo, a oferta 

de uma educação inclusiva é um desafio a ser superado pela escola, haja vista estamos 

no início do processo, visto que têm sido lentas as ações nesse campo, contudo, não se 

pode deixar de salientar que tais feitos realizados até aqui, de sucesso ou insucesso da 

escola na busca de garantir ao aluno com deficiência o que lhe é de direito, não deixam 

de ser de suma importância para alavancar a ideia de se construir uma educação 

verdadeiramente inclusiva. No entanto, cabe-nos fazer com que ela aconteça de verdade, 

e para isso não devemos medir esforços, pois há muito a ser feito.  

 

2.4 O papel do educador como mediador da aprendizagem de alunos com 

deficiência 

 

Os alunos com deficiência precisam de atenção especial no que tange à 

autoestima, uma vez que ela é indispensável no processo de ensino-aprendizagem e na 

superação das dificuldades encontradas na escola e na vida em sociedade. Nesse 

sentido, o professor é um agente incentivador desse processo, em que se deve estimular 

uma relação saudável e de respeito para que os alunos possam se sentir valorizados e 

autoconfiantes. Quando se tem uma relação de respeito e de compreensão das limitações 
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de cada um, fica muito mais fácil a mediação do professor e, consequentemente, a troca 

de saberes entre os envolvidos. Martins (1993, p. 118) diz que:  

A organização do trabalho docente nesta perspectiva é diferente a 

partir do momento em que estamos apontando que é possível construir 

relações válidas e importantes em sala de aula; cada um tem o seu 

lugar neste processo, e o aluno é alguém com quem o professor pode e 

deve contar, resgatando a sua auto-estima e capacidade de aprender.    

Valores e desejos estão sempre permeando as relações entre as 

pessoas; ao conseguirmos não marcar as relações com preconceitos 

que mascaram todas as possibilidades de conhecimento real, 

estaremos abrindo um campo interativo entre nosso aluno e todo o 

grupo que o rodeia. 

 

Nota-se que a autoestima dos alunos com deficiência é bastante afetada com as 

diversas situações de desrespeito e discriminação que lhes são impostas direta ou 

indiretamente, assim sendo, cabe ao educador, antes de iniciar qualquer trabalho com 

esses alunos preparar desde o primeiro dia de aula um ambiente receptivo como forma 

de acolhê-los. Pois esse primeiro contato deve acontecer no intuito de proporcionar 

tanto ao educador quanto aos discentes especiais uma sensação de liberdade e de 

descoberta do outro como sujeito importante na construção de laços de confiança, na 

superação dos desafios, e no resgate da autoestima.  

A elaboração de estratégias que visem à integração e interação de alunos com 

deficiência são metas que devem fazer parte da rotina de um educador de uma escola 

inclusiva. Pois o processo ensino-aprendizagem só será possível depois que o professor 

conseguir fazer esse aluno sentir-se seguro no ambiente escolar.   

Na escola inclusiva o professor antes de qualquer coisa deve respeitar as 

limitações físicas e/ou psicológica do aluno especial; descobrir os anseios desse com a 

escola, trabalhar na perspectiva de ajudá-lo nesses e em outros sentidos, respeitando 

sempre o tempo de aprendizagem do aluno. 

Percebe-se que o professor é peça-chave na promoção da inclusão de crianças 

especiais, haja vista sua atuação implica em resultados que podem ou não favorecer esse 

processo, portanto, a depender de como é feita a intervenção docente, esta pode 

contribuir ou inibir o desenvolvimento do aluno. Dessa forma, ser um professor 

inclusivo depende de diversos fatores que vão desde a vontade e o compromisso de 
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fazer o diferente até a qualificação na área e a disponibilização de recursos didáticos e 

humanos como forma de suporte e apoio ao trabalho docente. Assim sendo, até o 

determinado momento, a falta de qualificação docente para o trabalho com alunos 

especiais se destaca como vilã desse repertório de carência para uma educação 

inclusiva.   

A falta de qualificação do professor tem causado implicações, no sentido em 

que, não sabendo como ensinar esse aluno, acaba forçando-o a abdicar à sua forma de 

aprender. Beyer (2006, p.86) questiona: estar incluído significa aprender como as 

demais crianças aprendem? “Numa relação de pertencimento, em gênero e número, uma 

criança surda ou uma criança com deficiência mental precisa abdicar de suas formas 

próprias de pensar ou aprender?”. Com certeza essa forma de incluir tem sido 

excludente, pois a escola deve adequar suas metodologias à realidade do aluno, 

observando sempre suas limitações, buscando suporte para superá-las, para que assim o 

aluno possa se sentir num ambiente aconchegante que propicie sua aprendizagem e 

inclusão. Nesse sentido, Mendonça (2015, p.03) diz que: 

[...] as demandas e desafios que emergem em sala de aula, mediante a 

chegada de alunos com necessidades especiais, por exemplo, colocam 

em evidência as limitações das práticas pedagógicas hegemônicas 

compreendidas como aquelas que vêm sendo adotadas, no nosso 

sistema de ensino em maior escala ou frequência.  

 

Percebe-se que o diferencial no processo de inclusão ocorre por meio da correta 

intervenção do educador no trabalhar a dificuldade do aluno especial. Visto que cada 

aluno possui uma especificidade característica do tipo de deficiência que o acomete, e 

sob esse contexto requer do educador metodologias diferenciadas para cada caso. 

Entretanto, na prática, a realização desse trabalho não tem funcionado com tanta 

eficácia, visto que a grande maioria das escolas não dispõe de educadores com 

qualificação na área, ou que recebem formação continuada, e nem possui material de 

suporte e pessoal de apoio.  

Sem contar que a dinâmica de trabalho de muitas escolas tem contribuído para o 

seu fracasso no que diz respeito ao ingresso e permanência do aluno com ou sem 

deficiência, pois como se sabe, ainda prepondera no contexto educacional a “lei” do 

individualismo, em que faltam cooperação e senso de humildade entre os professores, 
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que se negam compartilhar ideias de sucesso ou de insucesso metodológico, e não se 

submetem a auto-avaliação e nem se permitem a avaliação coletiva do grupo. 

Muitas vezes, a escola não propicia um trabalho docente coletivo e 

colaborativo, no qual as dificuldades e sucessos, bem como as 

diversas formas do fazer pedagógico sejam partilhadas e analisadas 

para um melhor desenvolvimento de estratégias/métodos de ensino 

que venham ao encontro da diversidade de alunos que frequentam 

hoje o sistema educacional (MENDONÇA, 2015, p.03). 

 

Ainda segundo Mendonça (2015), para a efetivação de um projeto inclusivo é 

necessária reflexão pedagógica sobre as diferentes formas de atuação profissional, o 

compartilhamento das práticas bem-sucedidas e análises dos casos de insucesso. 

A partir do exposto, este trabalho se preocupa com a importância da relação 

família e escola como instituições corresponsáveis na promoção da inclusão das pessoas 

com deficiência. A seguir, são apresentados os objetivos do trabalho e a metodologia 

utilizada para alcançá-los.  
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3 – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Verificar a relação família e escola, enquanto importantes agentes transformadores, para 

a inclusão de pessoas com deficiência no contexto de uma escola no estado da Bahia, na 

percepção da família, dos professores. 

Objetivos específicos  

 

 Identificar como escola e família concebem essa relação para as ações de inclusão 

dos alunos com deficiência;  

 Descrever como ocorre atualmente a participação da família dos alunos com 

deficiência no contexto escolar, a partir do olhar do professor; 

 Descrever como ocorre atualmente a participação da família dos alunos com 

deficiência no contexto escolar, a partir do olhar dos pais. 
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4 - METODOLOGIA  

 

4.1 Fundamentação da Metodologia  

 

Este trabalho adotou a abordagem qualitativa para compreender a temática 

proposta. Parte-se da perspectiva que a produção dos significados são produtos de um 

processo interativo, marcados socialmente. Assim, a percepção de professores e famílias 

sobre o processo inclusivo e a parceria entre eles como parte da efetivação da inclusão 

são significações construídas em determinado tempo e espaço, onde o pesquisador se 

insere como participante e co-construtor dos significados.  

Segundo Neves (1996) o uso da pesquisa qualitativa consiste em obter 

informações por meio da interação e do contato direto do pesquisador com a situação de 

estudo. É importante que o pesquisador, guiado pelo olhar qualitativo, busque entender 

os fenômenos sob o prisma dos participantes e, a partir daí situe sua interpretação. 

Nesse sentido, o entrevistador deve promover um espaço de escuta ativa e permitir a 

expressão livre dos significados, tomando cuidado para não direcionar as respostas. 

 

 

4.2 Contexto de Pesquisa 

 

A instituição pesquisada está situada no município de Carinhanha, estado da 

Bahia. Foi fundada há 45 anos, dos quais 41 ficaram sob o comando do Estado. Apenas 

em 2011 a instituição se municipalizou. 

Quanto a sua estrutura, a escola comporta 8 salas de aula, 4 banheiros para uso 

dos alunos, sendo dois destinado as meninas e dois para os meninos; uma cantina, uma 

quadra esportiva (sem cobertura) uma diretoria/secretaria com um banheiro para o uso 

exclusivo dos professores, diretor, vice-diretor e coordenadora. 

Há na escola 14 professores, todos com carga horária de 40 horas semanais, 1 

diretor, 1 vice-diretora, 1 auxiliar de secretaria, 1 coordenadora pedagógica, 1 porteiro, 

2 cozinheiras, 3 faxineiras. 

Quanto à formação dos professores, todos possuem nível superior. Entretanto, 

não ministram só a disciplina de formação, uma vez que para completar a carga horária 

acabam atuando em disciplinas nas quais não têm formação específica.  
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A escola pesquisada oferta somente o Ensino Fundamental II. Contemplando os 

turnos matutino e vespertino, nos seguimentos do 6º ao 9º ano, a escola atende 456 

alunos. Desse universo, 4 alunos apresentam alguma deficiência, sendo auditiva, 

problemas de fala e déficit de aprendizagem. É importante destacar que não há nenhum 

documento na escola que comprove essas deficiências. O que há são registros desses 

alunos pela sala de apoio a crianças com deficiência. 

A constatação de tais casos de deficiências se deu de maneira informal, ou seja, 

por meio de relatos de professores. Segundo estes, os alunos apresentam graus de 

dificuldades significativos. Ao serem indagados pelos professores, os pais concordaram 

que seus filhos têm o desenvolvimento comprometido. Apesar de terem procurado ajuda 

médica, as famílias não têm um diagnóstico comprovando o tipo de deficiência que seus 

filhos apresentam. Apenas o aluno com surdez tem diagnóstico e utiliza aparelho 

auditivo. 

 

4.3 Participantes da Pesquisa 

 

Participaram da pesquisa três professores (um do sexo masculino e dois do sexo 

feminino) e duas famílias de alunos deficientes, estudantes da escola pesquisada. Como 

parte do compromisso ético, a identidade dos envolvidos foi preservada, e para fins de 

identificação foram usadas letras do alfabeto. 

Os professores participantes atuam na escola há 4 anos. As idades deles variam 

de 29 a 41 anos. São professores formados em Pedagogia e Matemática (professor B) 

em Pedagogia e Geografia (professora C), em Pedagogia (professora A - coordenadora). 

A família A é representada pelo avô. Seu neto tem 14 anos de idade e está 

cursando o 7º ano do Ensino Fundamental II. A família B é representada pela mãe, cuja 

filha tem 14 anos de idade, cursando o 7º ano. Ambos os alunos têm histórico de 

reprovação. 

Segue, abaixo, dois quadros sobre informações relacionadas aos participantes. 

No primeiro, os dados dizem respeito aos docentes, nela há informações sobre a idade, 

gênero, disciplinas que ministram, tempo de docência, formação em algum tipo de 

deficiência, Especialização em Educação Inclusiva. No segundo quadro, divulgam-se 
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dados das famílias, como idade, gênero, responsável, nível de escolaridade, profissão, 

quantidade de filhos deficientes, tempo de permanência do filho na escola pesquisada.  

 

 

Quadro 1: Características dos Professores 

Particip. Idade Sexo Disciplina(s) 

que Ministra 

Tempo de 

Docência 

Formação 

em algum 

tipo de 

Deficiência 

Especialização 

em Educação 

Inclusiva 

Prof. A 42 F Atua como 

coordenadora 

pedagógica 

20 anos Não Não 

Prof. B 29 anos M História, 

Geografia, 

Ciências, 

Inglês. 

11 anos Não Sim, Formação 

continuada de 

120 hs 

Prof. C 41 anos F História, 

Geografia e 

Música. 

18 anos Não Não 

 

 

Quadro 2: Lista das famílias pesquisadas 

Partic. Idade Sexo Nível de 

escolaridade 
Profissão Nº filhos 

deficiente 
Permanência 

do filho na 

atual escola 

Avô 83 

anos 

M 5ª série 

completa 

Marceneiro 1 3 anos 

Mãe 42 

anos 

F 1º Grau 

completo 

Comerciante 1 3 anos 

 

 

4.4 Materiais 

 

Foram usados materiais como caneta, lápis, borracha, papel sulfite, computador, 

impressora e celular com gravador de voz. 

 

4.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foi usada a entrevista semiestruturada como instrumentos de coleta de dados, 

esta, por sua vez, conferiu maior interação entre entrevistador e entrevistado, 

possibilitando assim, uma aproximação maior entre os sujeitos envolvidos e uma 
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compreensão mais aprofundada acerca do objeto em estudo. Buscou-se por meio da 

entrevista semiestruturada analisar como ocorre a inclusão de alunos com deficiência na 

escola pesquisada, investigando a relação família-escola como importantes agentes 

transformadores na promoção desse processo.  

A entrevista foi composta por perguntas abertas e específicas, de modo a 

oportunizar aos participantes discorrer sobre o tema, que pudessem ir além das 

indagações a eles dirigidas. As perguntas tiveram como tom a parceria da família e 

escola na visão dos professores e dos responsáveis pelos alunos identificados como 

deficientes na escola. 

 

4.6 Procedimentos de construção dos dados e de análise  

 

Inicialmente foi realizado contato com o estabelecimento de ensino e entregue a 

Carta de Apresentação. Na ocasião, foram apresentados os objetivos do trabalho e 

realizado o convite à direção. Como parte do primeiro contato com a escola, ficou 

agendada uma conversa com os professores que atendiam os alunos identificados como 

deficientes. 

O encontro da pesquisadora com os professores ocorreu em um dia de 

planejamento junto à coordenação pedagógica. A eles foram apresentados o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Após leitura, os professores anuíram à proposta 

deste trabalho. 

Em seguida, solicitou-se à direção o contato com os responsáveis dos alunos 

especiais, a fim de que lhes fosse comunicado sobre a possibilidade de realização da 

pesquisa. Após contato telefônico foi marcado um encontro, onde foram apresentados 

os objetivos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

As entrevistas com os professores foram realizadas individualmente e em dias 

diferentes, no contexto da escola. Duraram, em média, 30 minutos cada. As entrevistas 

com as famílias, por sua vez, foram realizadas nas respectivas residências, com duração 

média de 40 a 45 minutos. Todas as falas foram gravadas e transcritas posteriormente 

para efeito de análise.  

Após várias leituras do material, as falas dos participantes foram categorizadas 

da seguinte maneira: 1. A percepção do professor sobre o processo de inclusão. 2. 



25 
 

Participação da família, o que dizem os professores? 3. Participação da família, o que 

dizem as próprias famílias? 
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5- RESULTADOS  

 

A seguir, pretende-se apresentar os resultados deste trabalho, considerando as 

falas dos participantes e o que diz a literatura sobre o assunto em estudo “a relação 

família-escola como importantes agentes co-responsáveis na promoção da inclusão das 

pessoas com deficiências”.  

 

5.1 Categoria 1: a percepção do professor sobre o processo de inclusão 

 

 Esta categoria tem como objetivo descrever como ocorre atualmente o processo 

de inclusão dos alunos com deficiência na escola. A professora A (coordenadora) 

respondeu que essa se dá de forma indiscriminada, ou seja, que embora não haja uma 

metodologia adotada pelo professor para com os alunos com necessidade, ainda assim a 

escola respeita as limitações de cada um e tenta mantê-los incluído. A participante 

também ressaltou que os alunos (quando querem e os pais aceitam) são assistidos no 

contraturno, por um professor da sala de recursos (que fica fora da escola): “Os alunos 

são recebidos e tratados como os normais, toda semana eles são assistidos por um 

professor do NAEIC (Núcleo de Atendimento da Educação Inclusiva de Carinhanha)”. 

(professora A) 

O professor B, respondeu que os alunos especiais recebem uma atenção 

diferenciada no sentido de não se admitir qualquer tipo de discriminação explícita, 

entretanto, utiliza com esses alunos os mesmos métodos de ensino que usa para com os 

considerados normais. Nota na fala do professor que a inclusão que se dar na escola está 

muito mais para a integração, isto é, para o fato de ter alunos especiais em classes 

regulares, mas não de se trabalhar a dificuldade deles: “acredito que o que fazemos com 

nossos alunos está muito mais para integração, visto que não se adota uma 

metodologia efetivamente inclusiva” (Professor B).  Ou seja, o aluno especial nessa 

escola é abdicado de aprender de seu jeito, conforme pergunta Beyer (2006, p.86) 

“Numa relação de pertencimento, em gênero e número, uma criança surda ou uma 

criança com deficiência mental precisa abdicar de suas formas próprias de pensar ou 

aprender?”.   



27 
 

A professora C respondeu que tem procurado dentro de suas possibilidades 

adotar uma dinâmica inclusiva, tratando a turma por igual, entretanto dá uma atenção 

maior a aqueles alunos que apresentam uma dificuldade de aprendizagem mais 

acentuada, como por exemplo, os especiais. Porém essa atenção não é no sentido de 

preparar sua aula pensando exclusivamente naqueles alunos, mas sim, de levar mais 

tempo auxiliando na execução dos exercícios para uma melhor compreensão e um bom 

aprendizado: “trato a turma por igual, mas há alunos, como o caso dos especiais, estes 

necessitam de uma atenção maior, sendo assim, dedico um tempo maior a eles” 

(professora C). Essa fala confirma que os alunos especiais nessa escola são obrigados a 

se abdicar de seu modo de aprender, pois como se vê as metodologias adotadas 

privilegia um grupo homogêneo, fato que se culmina numa prática excludente, já que 

toda classe independente de ter ou não alunos com deficiência é por si só heterogênea. 

 

5.2 Categoria 2: participação da família, o que dizem os professores? 

 

Nesta categoria, o objetivo é evidenciar como os professores avaliam a 

participação da família no contexto escolar. De maneira geral, as famílias estão 

presentes na escola sempre que solicitada, todavia, as visitas se dão mais em períodos 

de entrega de notas como resultado dos bimestres, em que se convocam reuniões de pais 

e mestres. 

De acordo com a professora A (coordenadora), há resistência, por parte de 

alguns pais, em aderir a ideia de que seu filho(a) necessita  de um acompanhamento 

com profissionais do NAEIC (Núcleo de Atendimento da Educação Inclusiva de 

Carinhanha). “Há pais que recusa a ajuda do NAEIC alegando estar procurando 

tratamentos particulares para os filhos, porém, como não chega nenhum documento 

comprovando a existência desse tratamento, entende-se como uma recusa”. (professora 

A – coordenadora).  

A professora ainda ressaltou que a família nem sempre corresponde de forma 

esperada, uma vez que algumas interrompem o acompanhamento desses alunos pelo 

NAEIC. “Por razões diversas, as famílias interrompem o acompanhamento pelo 

NAEIC, algumas alegam a acessibilidade como impasse, uma vez que moram na zona 
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rural; outras estão em busca de resultados imediatos, e não encontrando, desacreditam 

no programa e começam a procurar tratamentos particulares, segundo contam”. 

Desta forma, para a coordenadora, a participação da família não tem sido muito 

convergente com a ideia de inclusão, uma vez que interrompendo o acompanhamento 

dos filhos pelo NAEIC, dificulta o trabalho do professor da escola regular para com esse 

aluno, e, consequentemente, compromete o desenvolvimento da criança. Nota-se na fala 

da professora que a mesma tem conhecimento de que esses alunos devem receber um 

acompanhamento num núcleo de apoio aos alunos com necessidades educacionais 

especiais (ANEEs). 

Segundo a professora, a participação da família acontece de forma regular, 

considerando as dificuldades encontradas em manter o acompanhamento dos filhos 

especiais pelo núcleo de apoio, como é o caso das mães que moram na zona rural. 

Percebe-se na fala da professora, que alguns casos do abandono ao acompanhamento 

ofertado pelo NAEIC podem estar relacionados a questões de acessibilidade, falta de 

conhecimento e baixo poder aquisitivo das famílias. Conforme a literatura, a 

participação da família é muito importante, pois nesse sentido, Soares (apud GIL, 2001) 

ressalta: 

Hoje na tentativa de assegurar a permanência de algumas crianças com 

necessidades especiais no ensino regular, percebo mais fortemente a 

importância de um trabalho junto às mães da população de baixa renda, 

uma vez que pobreza, infelizmente, está associada à falta de 

escolaridade e de acesso a determinadas informações, visando ao 

esclarecimento acerca da deficiência de seus filhos. Em meu dia-a-dia, 

tenho encontrado desde mães que acham que o problema de seu filho 

não tem solução, àquelas que acha que seu filho não tem problema 

algum, o que é muito mais grave. Os pais que não aceitam a deficiência 

de seu filho e nem acreditam em sua capacidade para superar as 

limitações, impedem que este tenha acesso à estimulação e ao 

atendimento educacional especializado. 

 

O professor B afirmou que a participação das famílias se resume a reuniões, e 

considerou que pelo fato dos alunos apresentarem deficiência leve, o assessoramento de 

um responsável para locomoção do aluno até as dependências internas da escola poderia 

ser dispensável. “A família acompanha apenas em reuniões. Apesar de que, os alunos 

não apresentam necessidades de acompanhamento”. (professor B). Nota-se que o 

educador tem noção de que há casos que a inclusão do aluno com deficiência numa 

classe regular só será possível com a ajudar de um auxiliar que o assessore na sua 

locomoção. No entanto, a participação da família não pode se restringir a locomover a 
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criança com deficiência. Este trabalho considera que participar é se envolver, é se 

preocupar com a proposta pedagógica de inclusão, a fim de que escola e família se 

aliem em busca de um objetivo comum: a inclusão de pessoas com deficiência. 

A professora C relatou o mesmo já dito pelo professor B, que a participação das 

famílias ocorre mais em período de reuniões de pais e mestres. Observa-se que quando 

solicitado os pais compareciam. Certamente as visitas não eram tão frequentes devido 

os familiares não serem convidados por mais vezes a vir à escola. Nesse sentido, se 

questiona qual o papel da escola em provocar a participação da família. Convidá-los 

para as reuniões é suficiente? Segundo Wang, et al (1993, apud PINTO, 2000. p.95): 

Devido à importância do ambiente familiar na aprendizagem escolar, os 

professores devem também desenvolver estratégias para aumentar a 

participação dos pais na vida escolar dos filhos. Os professores deverão 

encorajar os pais a envolverem-se diariamente nas tarefas escolares dos 

filhos, ajudando-os nos trabalhos de casa, controlando o tempo que 

passam a ver televisão, lendo histórias para os seus filhos mais novos e 

expressando simplesmente a expectativa de que os filhos irão ter 

sucesso na escola. 

 

Observa-se que a participação da família na vida escolar dos filhos não se 

resume somente as idas às reuniões escolares; essa é uma entre tantas das tarefas que lhe 

incumbe. Pois além de ir às reuniões, a família também deve preocupar com o 

desenvolvimento acadêmico dos filhos, acompanhando-os diariamente na execução das 

tarefas escolares propostas para casa, na esperança de que essa parceria venha garantir o 

sucesso escolar destes. 

A professora A (coordenadora) respondeu que a família deve participar mais da 

vida escolar do filho, procurando ajudar no que for preciso para que ele se desenvolva, 

sendo assim, para que a inclusão aconteça a melhor alternativa seria a família dar 

continuidade ao acompanhamento especializado até quando este for determinado. E 

quanto à escola, seria necessário fazer algumas reformulações no currículo, 

incorporando mudanças que contemple uma dinâmica inclusiva, para que assim os 

alunos com deficiência passem a receber o tratamento adequado, tanto no que diz 

respeito à qualidade do ensino recebido quanto na relação família-escola. Segundo 

Pacheco (2008, p.32): 

O currículo é compreendido como a orientação fornecida pelas escolas 

e professores envolvidos no ensino e na aprendizagem que acontece em 
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sala de aula. Isso pode envolver questões como o conteúdo do material 

a ser aprendido, os métodos de ensino utilizados, os significados sociais 

e éticos a serem transmitidos - dos quais resulta a base que oriente a 

interação dentro do grupo - e os resultados pretendidos nesse processo. 

 

Dessa forma, percebe-se que a escola pesquisada urge de uma reformulação no 

currículo conforme dito pela coordenadora, pois só assim os educadores se orientarão 

quanto ao que ensinar e como ensinar, e assim, poderiam orientar as famílias sobre o 

tipo de ensino que a instituição pretende oferecer a seu alunado. 

O professor B disse que uma participação mais intensa da família, certamente, 

favoreceria uma melhor aprendizagem do aluno, pois só o fato de o pai ou responsável 

marcar presença na escola do filho denota sinal de preocupação com o desenvolvimento 

escolar deste. 

A professora C considerou que as famílias precisam se informar mais sobre que 

tipo de deficiência acomete seu filho, pois só assim poderá os ajudar a desenvolver, 

cobrando mais da escola para que esta possa explorar o potencial dele. “a família 

precisa ter mais informações a respeito da deficiência de seu filho, pois com um 

diagnóstico em mãos, a escola terá como ajudar a criança a desenvolver-se mais, uma 

vez que com o diagnóstico os professores poderão pesquisar atividades que favoreçam 

o desenvolvimento do aluno”. (professora C).  Segundo Busarello (2015, p. 3) “a 

relação professor/aluno/conhecimento vivida na sala de aula tem implicações na 

inclusão ou exclusão do educando no processo de ensino e aprendizagem”. Ou seja, 

enquanto a professora acreditar que o diagnóstico conferirá sucesso em sua atuação 

pedagógica, suas metodologias não serão inclusivas, pois há tantos alunos especiais que 

já foram diagnosticados e ainda assim continuam excluídos do contexto escolar.   

 

5.3 Categoria 3: participação da família, o que dizem as próprias famílias? 

 

Esta categoria tem como objetivo descrever como ocorre atualmente a 

participação da família dos alunos com deficiência no contexto escolar, a partir do olhar 

delas. 
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De acordo com o avô, a inclusão em si não ocorre, visto que o os professores 

não se adequam as metodologias à realidade do aluno, o acolhimento se dá 

indistintamente, independente de se ter ou não deficiência, todos são bem tratados. 

“Inclusão de verdade não há, porque os professores não utilizam métodos 

diferenciados para com esses alunos, mas todos os alunos são bem recebidos, 

independente de ter ou não deficiência”. (avô) 

Para a mãe, sua filha era bem tratada em termos de acolhimento e respeito, mas 

quanto às metodologias adotadas pelos professores essas não se diferem, pois ensinam 

usando os mesmos métodos que ensinam a todas as outras crianças da classe. “Minha 

filha recebe o mesmo tratamento que as demais crianças, é bem recebida assim como 

qualquer outra, porém os métodos de ensino são os mesmos para todos”. (mãe)  

Dentre os vários documentos que asseguram uma educação inclusiva, destaca-se 

A Declaração de Salamanca, de 1994, que recomenda que todas as crianças com 

necessidades educacionais especiais sejam atendidas no ensino regular, dentro de uma 

Pedagogia focada na criança, que satisfaça suas necessidades. Entretanto, não é isso que 

acontece, visto que os alunos com deficiência são inseridos no ensino regular, porém 

não recebem tratamento prioritário. 

É importante verificar como as famílias avaliam a respectiva participação na 

escola. Para o Avô, ele comparecia à escola sempre que era solicitado, entretanto, as 

vezes que tinha comparecido foi só em final de bimestre nas reuniões de pais e mestres, 

pois essas foram as únicas vezes que a escola solicitou a sua presença. Ainda segundo o 

avô, ele faz tudo o que é solicitado pela escola para contribuir na inclusão do seu neto, 

inclusive, o fato de permitir e fazer questão que este fosse acompanhando pelo NAEIC.  

Na avaliação do avô, a família precisa aproximar mais da escola no sentido de 

buscar firmar parcerias na perspectiva de uma educação inclusiva, pois o distanciamento 

da família dificulta o trabalho da escola para com esse aluno implicando no seu 

desenvolvimento. “Os pais ou responsáveis precisam ir mais à escola, pois a ajuda dos 

pais no acompanhamento dos filhos, sem dúvidas, traz resultados positivos, pois se os 

pais não acompanharem, mais difícil vai ficar para os professores trabalhar com esse 

aluno”. (avô) 

De acordo com a mãe, sua presença na escola também acontece no âmbito das 

reuniões a todo final de bimestre, pois nessas ocasiões todos os pais são convocados a 

comparecer na escola para discutir assuntos relacionados à vida escolar do filho. Ela 
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buscou contribuir com a escola para um melhor desenvolvimento de sua filha. 

Entretanto, ultimamente, estava deixando a desejar, uma vez que não estava 

conseguindo manter o acompanhamento da menina com os professores do NAEIC, 

porque a filha se recusava a ir, temendo as piadinhas de mau gosto dos coleguinhas de 

classe e da própria sociedade. E que um dos motivos de não fazer tanta questão de sua 

filha frequentar esse programa (NAEIC) era de não ter um diagnóstico médico preciso. 

Para tentar sanar esse problema, ela disse estar fazendo tratamento com médicos 

particulares. 

A mãe considera que a escola precisa reformular suas metodologias, as quais não 

se adequam a realidade do aluno, sendo estes com ou sem deficiência, uma vez que a 

exclusão se dar nem só com os alunos especiais, mas também, com aqueles que de certa 

forma se encontram marginalizados como pobres e negros. “A escola precisa fazer 

mudanças quanto a sua forma de ensinar, pois esta não tem dado o tratamento devido 

nem só aos alunos especiais, mas também a aqueles que acabam repetindo de ano por 

várias vezes”. (mãe)  

Ainda segundo a mãe, a escola também deve reprimir as práticas de aversão ao 

diferente, direcionando o foco de ensino nem só para a formação intelectual e cognitiva 

do aluno, mas também para sua atuação na sociedade, como sujeito ativo. De acordo 

com o expresso na LDB, a pessoa com deficiência tem o direito de receber uma 

educação que lhe confere o ingresso na sociedade, assegurando-lhe o direito ao trabalho 

como forma de garantir sua independência. E como afirmou a mãe, a escola pesquisada, 

não tem proporcionado um ensino que favoreça as pessoas com deficiência como se 

deveria.  

A partir das falas dos participantes, pode-se perceber que família e a escola não 

estão aproveitando seu potencial enquanto importantes agentes transformadores, para a 

inclusão de pessoas com deficiência. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após uma análise minuciosa das falas dos participantes envolvidos na pesquisa 

pôde observar que são diversos os fatores que têm contribuído para uma educação não 

inclusiva na escola pesquisada. Entre estes convém mencionar a falta de qualificação do 

professor, que embora todo o corpo docente da escola tenha curso superior, ainda assim, 

não é suficiente para atender todas as especificidades do alunado; a pouca participação 

das famílias também tem implicado no processo de inclusão, uma vez que a participação 

ativa da família denota preocupação com o desenvolvimento dessas crianças.  

A família funciona como intermediária da comunicação escola-criança com 

deficiência. Entretanto, tanto na visão das famílias quanto da escola percebe-se uma 

redução da ideia de participação como visita à escola em dia de reuniões escolares. 

Considerando que a inclusão deve ultrapassar os muros da escola, a qualidade da 

participação engloba desde o comparecimento às reuniões até o compromisso de se 

comprometer a ajudar o filho com as tarefas diárias proposta como dever de casa. 

Engloba ainda compromisso da família com o tratamento médico do filho e repasse 

dessas informações à escola para que esta complemente o tratamento com práticas 

pedagógicas personalizadas. 

Nota-se que, embora a família considere a escola um espaço propício ao 

desenvolvimento dos filhos, e tem consciência de que esse desenvolvimento será 

facilitado com a sua participação ativa na vida escolar do filho, ainda assim, se limita a 

participar. Quanto à escola, constata-se que a participação da família é essencial, 

sobretudo, dos alunos especiais. O insucesso da inclusão, na avaliação dos participantes 

professores, não ocorre tão somente pela falta de participação das famílias, mas 
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também, pelo despreparo dos professores em lidar com situações para as quais não 

receberam nenhuma formação. 

Por fim, considera-se que o mais indicado para que a escola vivencie a proposta 

inclusiva em sua essência é a reconstrução do currículo, o qual deverá contemplar um 

público heterogêneo, investir na qualificação do professor e na parceria família e escola.   
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APÊNDICE 

 

 

Entrevista semiestruturada (professores) 

 

Nome do entrevistado: 

Data:  

Horário de início: 

Horário de término: 

Local da entrevista: 

 

Dados sóciodemográficos  

 

1.Qual a sua função na escola? 

______________________________________________________________________ 

 

2.Qual o seu horário de trabalho aqui  na escola e quais disciplinas ministra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 3.Quanto tempo trabalha nesta escola? 

_____________________________________________________________________ 

 

Roteiro semiestruturado 

 

4.Quanto alunos com deficiência atende? Quais deficiências são? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 5.Como ocorre a inclusão em sua escola?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    6.Como ocorre a participação da família nas ações de inclusão da escola? Cite 

exemplos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.Como avalia essa participação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

9.O que precisa melhorar nessa relação família e escola pensando na inclusão dos 

alunos com deficiência? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Entrevista semiestruturada (família) 

 

Nome do entrevistado: 

Data:  

Horário de início: 

Horário de término: 

Local da entrevista: 

 

Dados sóciodemográficos  

1. Qual é sua escolaridade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Qual a sua profissão?  

       ________________________________________________________________ 

3. Quantos filhos têm e quantos são deficientes 

_____________________________________________________________________ 

 

Roteiro semiestruturado 

 

4. Há quanto tempo seu filho frequenta a escola tal? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Como ocorre a inclusão nessa escola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Como ocorre a sua participação nas ações de inclusão da escola? Cite exemplos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Como avalia essa participação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. O que precisa melhorar nessa relação família e escola pensando na inclusão dos 

alunos com deficiência? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

___________________________________________________________________que 

está em processo de realização do Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 

empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 

metodológicas podem envolver: entrevista com professores, pais ou outros 

participantes; observação; e análise documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos 

professores e profissionais da educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação 

inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos no telefone: (061) 3107-6911. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar: Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PROFESSOR 

 

Senhor(a) Professor(a), 

 

Sou orientando(a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 

Universidade Aberta do Brasil/Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando 

um estudo sobre____________________________________. Assim, gostaria de 

consultá-lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios 

para o planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao 

pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o 

processo de formação continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

A coleta de dados será realizada por meio de 

______________________________ (explicitar todas as técnicas de coleta de dados: 

gravações em vídeo das situações cotidianas e rotineiras da escola; entrevistas, 

observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou 

benefício. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará 

qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua 

identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em 

total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados provenientes de sua participação na 

pesquisa, tais como __________(explicitar instrumentos de coleta de dados), ficarão sob a 

guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone _____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

Respeitosamente. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

______________________________________ 

Assinatura do Professor 

 

Nome do Professor: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): ____________________________________________________ 

 


