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RESUMO 

A inclusão ainda é um tema de muita discussão e inquietação na sociedade atual. O tema 

provoca sentimentos de superioridade e inferioridade, de desigualdade, de segregação, de 

possessão, e tantos outros. Para tentar concluir o pensamento, ressalta NOSSO sentimento 

egoísta. O presente estudo, de caráter qualitativo, pretende compreender a relação família-

escola e vice-versa na inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na 

educação infantil no ensino regular. Para tanto, foram feitas entrevistas com alguns 

envolvidos no processo de inclusão desse alunado: a mãe de um dos alunos, a professora 

atuante com o aluno no ano de 2010. Foi importante também conhecer a realidade da 

instituição escolar onde o aluno estuda. Para a construção das informações, foi feita uma 

revisão da bibliografia a respeito do tema, o que possibilitou a construção de conhecimentos a 

respeito da inclusão dos ANEE na educação infantil, suas particularidades, a relação da 

família e escola nesse processo e a participação de cada um desses contextos no processo 

inclusivo. Em seguida, foi realizada a análise documental do projeto político-pedagógico da 

escola a fim de se compreender o contexto da pesquisa. Após as entrevistas, os resultados 

obtidos demonstraram os anseios, os questionamentos, as atitudes de colaboração entre os 

envolvidos, o olhar diferenciado tanto da mãe quanto o da professora nessa relação vivida, e a 

esperança por dias melhores na relação escola-família e vice-versa, no momento de inclusão 

das crianças pequenas com quaisquer necessidades educacionais especiais na escola e na 

sociedade.  

Palavras-chave: ANEE: aluno com necessidades educacionais especiais. 

 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

Apresentação..................................................................................................... 09 

I- Vivenciando a Educação na Sociedade, Família e Escola........................... 12 

1.1-  Educação: Concepções e Regulamentações....................................... 12 

1.2- Educação Infantil: Concepções, História e Regulamentações............... 13 

1.3- A Ludicidade na Educação Infantil........................................................ 15 

II- A Inclusão..................................................................................................... 16 

     2.1- Inclusão na Educação Infantil.............................................................. 17 

     2.2- Participantes da Inclusão na Educação Infantil................................... 18 

III- Família: Formação e Importância para a Educação dos Filhos................ 20 

     3.1- Expectativa das Famílias em Relação aos Filhos.............................. 21 

     3.2- A Família e o Portador de Necessidades Especiais .......................... 22 

     3.3-Família e a Educação Inclusiva........................................................... 24 

IV- Família e Escola: Parceria Imprescindível................................................. 26 

     4.1- Família e Escola e o Portador de Necessidades Especiais............... 27 

     4.2- Superando o Luto e Lidando com as Potencialidades....................... 28 

V- Planejando o Destino (Objetivos)............................................................... 30 

VI- Mapeando a Trajetória através da Pesquisa (Metodologia)...................... 31 

     6.1- Contexto da Pesquisa......................................................................... 31 

     6.2- Participantes da Pesquisa................................................................... 34 

     6.3- Materiais..............................................................................................                                                                                                       

     6.4- Instrumentos de Construção de Dados.............................................. 

     6.5- Procedimentos de Construção de Dados ............................................ 

35 

35 

39 

     6.6- Estratégias de Análise de Informações................................................ 39 

VII- Conhecendo o Lugar (Resultados e Discussões)...................................... 40 



 
 

 

VIII- Meu Parecer da Viagem (Considerações Finais)...................................... 58 

IX- Referências.................................................................................................. 61 

X- Anexos.......................................................................................................... 64 

 



9 
 

APRESENTAÇÃO 

O contexto atual em que vivemos na sociedade incentiva o movimento de inclusão. 

Esse movimento parte da ideia de que gozamos dos mesmos direitos e que todos os cidadãos 

têm garantias e direitos primordiais para a sua vida, tais como: saúde, educação, segurança, 

trabalho, previdência social e lazer (BRASIL, 1988). Desde 1990, a ONU, em sua assembleia 

geral, estabeleceu que todas as nações devessem se organizar para garantir: menos 

desigualdade social; mais oportunidade para todos; valores mais voltados para o ser e não 

para ter; e, portanto, buscar uma realidade mais igualitária. (KELMAN apud MACIEL e 

BARBATO, 2010). 

A inclusão deve partir da inserção do indivíduo na sociedade e da garantia de seus 

direitos. De acordo com Madeira Coelho (apud MACIEL e BARBATO, 2010), a inclusão é 

um termo interessante, e serve de bandeira globalizada para os grupos ditos minoritários e 

marginalizados da sociedade. Ainda de acordo com a autora, esses lutam a mais de trinta anos 

reivindicando uma sociedade mais justa e igualitária, onde as oportunidades e atenção sejam 

dadas a todos aqueles que participam dela.  

De acordo com a Constituição Brasileira,  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. (BRASIL, 1988, p. 20)   

No tocante à educação, o dever do Estado em proporcionar o direito à educação 

encontra-se em seu artigo 205: “Educação direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 

1988). A escola, nessa direção, é compreendida como um contexto social de desenvolvimento 

onde a relação desenvolvimento-aprendizagem é vivenciada (GONZALEZ REY in 

MADEIRA COELHO apud MACIEL e BARBATO, 2010).  

Sendo assim, os profissionais e a comunidade escolar devem participar do processo de 

inclusão da criança com necessidades educacionais especiais e proporcionar, também à 

família, as condições para a efetiva inclusão dessas crianças. A Declaração de Salamanca 

(1994) é considerada mundialmente como o marco da inclusão e adotada também pelo Brasil. 

Esse documento prima pela qualidade da inclusão, e o Ministério da Educação, através do 

Conselho Nacional de Educação, afirma a esse respeito:  

Art. 8º A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e 

permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com 

redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, resulta na 
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qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os 

sujeitos do processo educativo. 

Art. 9º A escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a 

aprendizagem. (MEC, CNE, 2010, p.03) 

Atuo no Programa de Educação Precoce da Secretaria de Educação de Estado do 

Distrito Federal há 18 anos e, nesse período, temos lutado pela inclusão de alunos NEE 

(necessidades educacionais especiais) e suas famílias no contexto educacional e social. O 

programa que atende crianças de 0 a 3 anos, tem como objetivo promover o desenvolvimento 

das potencialidades da criança no que se refere aos seus aspectos físicos, psicoafetivos, 

cognitivos, sociais e culturais, priorizando o processo de interação e comunicação mediante 

atividades significativas e lúdicas (MEC, 2001). 

 Em meu ambiente de trabalho, como professora e coordenadora do programa numa 

região administrativa do Distrito federal, tenho reconhecido a família como importante 

elemento promotor do desenvolvimento humano, o que a coloca como recurso fundamental 

no processo de inclusão do ANEE.  

A esse respeito, Bronfenbrenner (1996 apud MACIEL e BARBATO, 2010), afirma 

que a família e a instituição escolar são ambientes que promovem o desenvolvimento 

humano. De acordo com Moreira (apud DESSEN e WEBER, 2009), tanto a família quanto a 

escola podem trazer situações que incentivem o crescimento da criança, como também podem 

contribuir para o desencadeamento de situações adversas que podem prejudicar a criança no 

seu desempenho educacional.  

Esse trabalho pretende, portanto, compreender atitudes positivas para a inclusão nos 

dois sentidos, ou seja, da família e da escola. Sua maior relevância foi a busca pelo apoio à 

família e à criança, proporcionando, a ambos, qualidade de vida.  

No momento da saída da criança do programa, ao completar 4 anos, é perceptível  as 

angústias das famílias  quanto à inclusão deste aluno no ensino regular. Os sentimentos são os 

mais variados possíveis: medo da rejeição e do preconceito que a criança possa sofrer; dúvida 

se o professor gostará dela; e muitos outros. Em contrapartida, sabemos das frustrações e 

sentimentos de solidão vivenciada pelos participantes no contexto escolar como professores e 

diretores no momento da inclusão (MADEIRA COELHO apud MACIEL e BARBATO, 

2010). 

Diante desses desabafos das famílias, dos sentimentos conflitantes em relação a seu 

filho e à própria inclusão educacional, é que esse estudo buscou compreender a relação 
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família-escola no processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na 

Educação Infantil do Ensino Regular. É nossa intenção compreender qual deve ser o papel da 

escola nesse momento de inclusão e de que forma poderemos inserir a família no processo de 

maneira que se promova desenvolvimento para todos os envolvidos. 

Na primeira parte do estudo, portanto, discutimos a respeito da educação e da inclusão 

escolar, especificamente na educação infantil, para entendimento de diferentes estratégias de 

inclusão e em prol da educação para todos. Em seguida, damos destaque à família e à escola 

como contextos de desenvolvimento. Nesse momento, buscamos revelá-las em suas 

concepções, papéis e funções em prol da criança portadora de necessidades educacionais 

especiais.  

A segunda parte do estudo explicita nossos objetivos, referências maiores que 

conduziram todas as demais ações aqui apresentadas.  

A metodologia de investigação utilizada no estudo é devidamente explicitada na 

terceira parte do estudo, onde apresentamos: o contexto em que a pesquisa se desenvolveu; os 

participantes que contribuíram com o estudo; os instrumentos e estratégias utilizados para a 

construção das informações; e as estratégias de análise dessas informações.  

As ações propostas para este trabalho procuram conhecer e compreender a relação 

família-escola no processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais e 

explicitar uma proposta de atuação do meio educacional que vislumbre uma sociedade mais 

justa e igualitária.  
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I. VIVENCIANDO A EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE, FAMÍLIA E ESCOLA 

Conhecer e reconhecer a criança como ser participante da sociedade, família e escola é 

uma trajetória como de muitos contos de fábulas, pelos vários momentos de angústias, medos, 

alegrias e a espera de um final que promova um ponto de reflexão, ou seja, uma „moral da 

história‟ e um „final feliz‟.   

Neste capítulo, a intenção é discutir a educação, a inclusão, a família e a relação 

família-escola no processo de inclusão, com o objetivo de compreender esses contextos de 

desenvolvimento como essenciais na construção de uma sociedade saudável, ou mais 

consciente de seus papéis.  

 

1. 1. EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES E REGULAMENTAÇÕES 

Segundo o dicionário Globo (FERNANDES, LUFT e GUIMARÃES, 2003), educação 

vem do latim educatione, cujo significado é o ato de educar e o conjunto de ações ou normas 

pedagógicas aplicadas ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Ainda no mesmo 

dicionário, a palavra educar tem como significados, dar educação a; ensinar; doutrinar; 

plantar; aclimatar e cultivar o espírito.  

Estabelecendo relação entre essas definições e a história da educação no Brasil, 

visualizamos alguns desses significados na linha de pensamento de teóricos importantes, entre 

os quais destacamos Paulo Freire. A contribuição de Paulo Freire para a educação brasileira 

trouxe-lhe renome não só nacional como internacional. Seu empenho foi na busca por uma 

educação transformadora do homem. Freire era um educador comprometido com a educação e 

com a sociedade, sobretudo, nas camadas populares. Os significados de educação como 

cultivar o espírito e educar como normas pedagógicas aplicadas ao desenvolvimento geral do 

corpo e do espírito, refletem as propostas de Freire, que a educação não deve ser vista como 

um depósito bancário, ou educação bancária, e sim respeitar a vivência e cultura trazidas pelo 

homem de uma história de vida. Na visão de Freire “O homem é um corpo consciente” 

(FREIRE apud OLIVEIRA e CARVALHO, 2007). 

A Constituição Federativa do Brasil em seu artigo 205 garante que a “educação é 

direito de todos e dever do Estado”. O Sistema Educacional Brasileiro é regulamentado por 

uma Legislação fundamental para a sua sustentação, como a Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96 e o Conselho Nacional de Educação/95, destinados ao atendimento aos diferentes 
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níveis e modalidades de ensino. Essa legislação procura garantir a política nacional 

implementada pelo Governo Federal.  

O Plano Nacional de Educação (MEC, 2001) divide o ensino em níveis: 

 Educação Básica que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio; 

 Educação Superior; 

As modalidades de ensino oferecidas são a educação de jovens e adultos e a educação 

especial. 

 

1.2. EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES, HISTÓRIA E 

REGULAMENTAÇÕES 

Neste capítulo trataremos do histórico da educação infantil, sua trajetória dentro da 

educação básica e sua incursão na educação brasileira. Tratar a criança e a educação oferecida 

a elas passou do adjetivo insignificante à obrigatoriedade e prioridade, visualizando um futuro 

promissor para toda a sociedade.    

Na nossa cultura, a família sempre foi a maior detentora de poder na educação e 

cuidado de suas crianças. Quando fazemos uma análise histórica a esse respeito, verificamos 

que cabia à mulher essa tarefa (VICENTINO e DORIGO, 2005).  

Na Inglaterra, nos séculos XVII e XVIII, teve início a mecanização industrial 

culminando com a Revolução Industrial de repercussão mundial. Tal revolução trouxe 

modificações na sociedade e as famílias começaram a rever suas estruturas e funções. A 

mulher iniciou sua participação no mercado de trabalho cabendo ao Estado ou às instituições 

privadas o cuidado e a educação de seus filhos (VICENTINO e DORIGO, 2005).  

Diante do alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição generalizada e o número 

significativo de acidentes domésticos, levaram alguns setores da sociedade, como educadores 

e religiosos, a pensarem espaços fora do âmbito familiar para os cuidados das crianças. Essa 

preocupação ou problema, como coloca Didonet (apud PASCHOAL e MACHADO, 2009) 

trouxe mudanças na família e na sociedade brasileira: “Problema, que a criança começou a ser 

vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, assistencial é que começou 

a ser atendida fora da família” (DIDONET apud PASCHOAL e MACHADO, 2009). 
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A partir da segunda metade do século XIX, o quadro das instituições destinadas à 

primeira infância era formado basicamente da creche e do jardim de infância ao lado de outras 

modalidades educacionais, que foram absorvidas como modelos em diferentes países. No 

Brasil, por exemplo, a creche foi criada exclusivamente com caráter assistencialista, o que 

diferenciou essa instituição das demais criadas nos países europeus e norte-americanos, que 

tinham nos seus objetivos o caráter pedagógico (RIZZO apud PASCHOAL e MACHADO, 

2009). 

Didonet (2009), a esse respeito, afirma que 

 Falar da creche ou da educação infantil é muito mais do que falar de uma 

instituição, de suas qualidades e defeitos, da sua necessidade social ou da sua 

importância educacional. É falar da criança. De um ser humano, pequenino, 

mas exuberante de vida. (DIDONET, apud PASCHOAL e MACHADO, 

2009, p. 02) 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a importância 

da Educação Infantil, que passou a ser considerada como primeira etapa da Educação Básica. 

Dessa forma, o trabalho pedagógico com a criança de 0 a 5 anos adquiriu reconhecimento e 

ganhou uma dimensão mais ampla no sistema educacional, qual seja atender às 

especificidades do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária. Nesse sentido, passou a 

ter como objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual  e social com a participação da família e da comunidade (MEC, 

2006).  

De acordo com o Plano Nacional de Educação: 

A Educação Infantil estabelece as bases da personalidade humana, da 

inteligência, da vida emocional, da socialização. As primeiras experiências 

da vida são as que marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, 

tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de 

cooperação, solidariedade, responsabilidade. A educação infantil inaugura a 

educação da pessoa. (PNE, MEC, 2001, p.13) 

A Constituição Federal atribuiu ao Estado o dever de garantir o atendimento às 

crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas (art. 208,IV). A Lei de Diretrizes e Bases 

(1996) em seu artigo 29 aponta a educação infantil como a primeira etapa da educação básica 

e em seu artigo 26 estabelece os Parâmetros Curriculares como base nacional para os 

currículos da educação. Em sintonia com a base comum nacional, em 1998 foi elaborado o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. O RCNEI consiste num conjunto de 

referências e orientações pedagógicas, que não se constitui como base obrigatória para a 

prática do professor da educação infantil.   
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1.3. A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A brincadeira na educação infantil faz parte de todo o seu contexto e vivência. É no 

brincar que a criança cresce e se desenvolve e interage com seus pares. Segundo o Currículo 

da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal (2002), no brincar, a criança 

alimenta o seu sistema corporal, psíquico e cognitivo. Podemos dizer então que, na 

brincadeira, a criança se expressa e conhece o mundo e as pessoas ao seu redor. O Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil (1998) ainda defende um dos direitos da criança: 

“O direito de brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e 

comunicação infantil.” (p.13) 

A educação infantil deve proporcionar através da ludicidade, situações e ambientes 

incentivadores para que a criança possa experimentar o mundo e assim internalizar essas 

informações, compreendendo o mundo e a convivência com os seus pares (RCNEI, 1998). 
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II. A INCLUSÃO 

Ao falar de inclusão, vai-se ao confronto com a exclusão social de pessoas que são 

marginalizados seja por suas crenças, situação social e econômica, gênero, escolaridade e 

tantas outras que podem excluir a pessoa, o cidadão do meio social.  A cidadania contrapõe 

com a marginalização que a sociedade teima em aguçar, e é ela, a cidadania, que assegura de 

que os direitos do cidadão sejam cumpridos.  E sem educação não há progresso de uma nação 

(KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 2010).   

A Carta Magna do país, a Constituição Federativa do Brasil (1988) em seu artigo 207 

inciso III garante o ensino às pessoas portadoras de deficiência: “atendimento educacional 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (p. X) A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394, de 1996, no artigo 59, preconiza que os 

sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currículo, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades.  

Em consonância, o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172, de 2001, 

enfatiza que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a 

construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana” 

O Conselho Nacional de Educação/ Conselho de Educação Básica estabeleceu na 

resolução nº 2/2001 no 2º artigo:  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). 

Em 2007, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. O objetivo da PNEE é de permitir o acesso, a participação e 

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares dando aos sistemas de ensino orientações 

pertinentes e que os direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais sejam 

atendidos. São eles:  

 Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; 

 Atendimento educacional especializado;  

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  
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 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar;  

 Participação da família e da comunidade;  

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; e  

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.  

Diante das muitas interpretações e questionamentos judiciais, o Ministério Público 

Federal publicou em 2004 o documento O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 

Classes Comuns da Rede Regular. A intenção foi disseminar os conceitos e diretrizes 

mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização de alunos 

com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 

 

2.1. INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Falar de inclusão na educação infantil é priorizar na conduta da sociedade a construção 

de um cidadão capaz de respeitar e não marginalizar o seu próximo como o „diferente‟ ou 

„inferior‟, e, sim, compreender e vivenciar com seus pares igualitariamente.  

Como um dos apoiadores da inclusão na Educação Infantil, podemos citar o Programa 

de Educação Precoce, amparado pelo Governo do Distrito Federal em escolas públicas.  O 

objetivo do programa é promover o desenvolvimento das potencialidades da criança no que se 

refere aos seus aspectos físicos, psicoafetivos, cognitivos, sociais e culturais, priorizando o 

processo de interação e comunicação mediante atividades significativas e lúdicas (MEC, 

2001).  

O programa é considerado um atendimento educacional especializado à criança de 0 a 

3 anos e destina-se à criança com necessidades educacionais especiais e às consideradas de 

risco, isto é, vulneráveis a apresentarem atraso no seu desenvolvimento 

(BRASIL/MEC/SEESP, 2001). Esse atendimento tem caráter preventivo e preconiza uma 

pedagogia voltada à diversidade e necessidades específicas do aluno em seus diferentes 

contextos.  

Esse programa teve seu início em 1987 e hoje conta com 17 regionais, sendo 13 em 

Centro de Ensino Especial. Diante dos crescentes estudos sobre a importância das primeiras 

relações e estimulações da criança com necessidades educacionais especiais e aquelas 
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consideradas de risco, o número de alunos nas regionais tem crescido e proporcionado uma 

melhoria na qualidade de vida dessas crianças.   

A visão do programa é de que todas as regionais estejam inseridas, preferencialmente 

em Centro de Educação Infantil ou CAIC‟S. Por questões de espaço físico, temos apenas 4 

regionais nesses espaços no Distrito Federal.  O trabalho adota um currículo ecológico, em 

que as famílias participam ativamente do processo e aprendem como incentivar e estimular 

seus filhos na busca por um desenvolvimento integral.   

As crianças, ao completarem 4 anos, são avaliadas pela equipe do programa e pela 

equipe de apoio à aprendizagem da escola  e a maioria delas são encaminhadas para a 

inclusão no ensino regular.  

Como complemento e suporte para a inclusão na Educação Infantil além de toda 

legislação nacional, o MEC, Secretaria de Educação Especial, publicou a Coleção Saberes e 

Práticas da Inclusão – Educação Infantil. Essa coleção contempla temas específicos sobre o 

atendimento educacional de crianças com necessidades especiais e proporciona ao professor 

apoio na sua prática pedagógica.  

 

2.2. PARTICIPANTES DA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O movimento da inclusão ultrapassa os muros da escola, mas é nela onde tudo 

começa, e se faz presente no nosso dia a dia, na convivência com o outro, na sociedade como 

um todo.  

São notórios os efeitos que os diversos ambientes podem inferir no desenvolvimento 

infantil. Bronfenbrenner (apud DESSEN e SILVA, 2004) propôs a abordagem bioecológica 

numa visão mais aprofundada dos processos que ocorrem na família e em outros ambientes. A 

família e a escola estão num ponto microssistêmico na visão de Bronfenbrenner, ou seja, são 

os contextos de maior influência para o desenvolvimento de uma criança.  

A família é o primeiro local de convivência de uma criança e deveria ser o maior 

incentivador de quebra de preconceitos em se tratando da criança com necessidades 

educacionais especiais.  

A escola como um agente maior e não somente a pessoa do professor, no contraponto 

da família, deveria priorizar a aceitação das diferenças individuais e, sobretudo das sociais. O 
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papel da escola é o de incluir e criar estratégias para o crescimento da criança com 

necessidades educacionais especiais.  

No papel do professor precisamos quebrar paradigmas e preconceitos. Segundo 

Figueiredo (2010), é preciso que o professor veja e perceba o aluno com deficiência como 

sujeito de aprendizagem e proporcione a ele situações e propostas pedagógicas que favoreçam 

a participação dele em classe. Nessa interação aluno-professor há evolução/crescimento dos 

envolvidos, ou seja, a mudança acontece e traz grandes benefícios para toda a sociedade. 

Ainda fazendo menção a Figueiredo (2010): “É importante refletir sobre os desafios do 

cotidiano escolar. Este novo olhar e esta nova forma de atuar proporcionam ampliação das 

possibilidades de crescimento profissional e pessoal do professor” (FIGUEIREDO, 2010, 

p.40).  
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III. FAMÍLIA: FORMAÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA A EDUCAÇÃO DOS 

FILHOS 

A família tem passado por transformações ao longo do tempo e ela é o principal e 

primeiro meio influenciador para o desenvolvimento humano. Ariès (1981), historiador 

francês, estudou sobre a criança e a família no seu livro intitulado “História Social da Criança 

e da Família”. No livro, o autor descreve a evolução desse grupo de pessoas denominado 

família, desde o período medieval até a Idade Moderna. Segundo o autor, no início da Idade 

Média as pessoas eram conduzidas e manipuladas pelas regras sociais, criadas para mantê-las 

dentro de um sistema onde a individualidade, o privado, o particular não devia transparecer. 

Neste período, o que valia como modelo familiar era a linhagem, que significava a união da 

família pelo laço sanguíneo e não pelos sentimentos pessoais.  

Os laços afetivos, criados pela convivência em um mesmo espaço, não estavam 

presentes na linhagem, único grupo existente na Idade Média semelhante ao que hoje 

denominamos família. Após o século XVI, a família passa a ser retratada em sua vida 

cotidiana, onde se torna possível perceber um espírito de grupo e uma união entre seus 

membros. Portanto, para Ariès (1981), somente a partir desse período as pessoas passam a ser 

retratadas no seu espaço privado, vivendo uma intimidade até então desconhecida.  

A iconografia ou a arte de representar por imagens, muito significativa durante a Idade 

Média, foi utilizada por Ariès (1981) para retratar a família da época e assim ele a descreve:   

A primeira família moderna foi a família dos homens ricos e importantes. É 

ela que vemos representada na rica iconografia familiar de meados do século 

XVII, nas gravuras de Abraham Bosse, nos retratos de Philippe de 

Champaigne, e nas cenas de pintores holandeses ( p. 258). 

Em termos legais, a família é vista, hoje, como uma comunidade formada por qualquer 

um dos pais e seus descendentes (BRASIL, 2007-2008). Para Kelman (apud MACIEL e 

BARBATO, 2010), família é um sistema sociocultural aberto e pequeno e interdependente 

com regras e valores próprios, estrutura razoavelmente estável e com papéis relativamente 

definidos.   
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3.1. EXPECTATIVA DAS FAMÍLIAS EM RELAÇÃO AOS FILHOS 

A família, além de ser um sistema com suas regras e valores próprios, conforme 

Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010), traz consigo as suas convicções e os seus 

sonhos individuais.  Nessa busca pela realização dos seus sonhos e seus objetivos, cada 

membro dessa família idealiza o seu futuro e os pais, o futuro dos seus filhos, e muitas vezes 

são desejadas inclusive, as características físicas, habilidades e competências.   

Na nossa cultura, a família, nos meses que se seguem desde a concepção, prepara-se 

para a chegada do bebê com grande expectativa, de maneira que este pequenino, desde essa 

fase, já é considerado um de seus componentes. As expectativas são criadas e envolvem 

diferentes questões que vão desde o nome da criança até a organização do quarto ou a imagem 

de com quem será parecido. O bebê é revestido do imaginário que povoa o ideal de criança 

dos pais e familiares (CAVALCANTI, 2006).  

Os pais nutrem de seus filhos, mesmo depois do seu nascimento, inúmeras 

expectativas e dúvidas, partindo do seu momento presente até o seu futuro. Segundo 

Cavalcanti (2006): 

Nascemos enredados em uma trama simbólica conferida pelo nosso meio 

cultural e tempo histórico, em que as relações são estruturadas e modeladas. 

Socialmente, a expectativa em torno do nascimento de cada criança 

proveniente de grupos culturais distintos diverge, e isso se reflete no futuro 

de cada uma (p. 07).  

Tão logo o bebê nasce os pais precisam lidar com o filho real, acoplá-lo à imagem 

mental construída anteriormente (KLAUSS e KENNELL, 2000). Nos últimos meses de 

gravidez, o bebê se deixa conhecer através de seus movimentos e é percebido como um ser 

individual. Estes momentos são importantes porque levam a mãe a construir sua imagem 

como mãe e a representação de seu filho.  Para entender a interação mãe-bebê, Dr. Lebovici 

(apud MENÉNDEZ, 1997), descreve três bebês como modelo mental: 

 O bebê fantasmático - presente nas fantasias inconscientes da mãe desde a sua 

infância; 

 O bebê imaginário - produto das fantasias dos pais durante a gravidez; 

 O bebê real - é aquele que a mãe tem em seus braços.   

A criança constrói um modelo representacional interno de si mesma, dependendo de 

como foi cuidada, das suas primeiras interações e com as suas figuras de apego (BOWLBY 
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apud KLAUSS E KENNELL 2000).  Os autores trazem o conceito de “formação do vínculo”, 

como um investimento emocional dos pais com seus filhos que é formado e cresce com as 

experiências prazerosas e significativas. O outro elo, o apego, é desenvolvido nas crianças em 

relação a seus pais e as outras pessoas que ajudem a cuidar delas.  E o objetivo do apego 

seguro é proporcionar o desapego e tornar a criança em um ser autônomo e independente 

(BRAZELTON, 1981). 

 

3.2 A FAMÍLIA E O PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL 

As famílias, ao compreenderem as crianças como seres participantes do seio familiar e 

da sociedade, idealizam um futuro promissor para todos. Quando do nascimento e da gestação 

de crianças especiais, ou mesmo àquelas que passaram por situações de risco para o seu 

desenvolvimento, são esperadas com sentimentos de muita angústia e apreensão do futuro 

delas e da própria família.  Nas relações entre a criança e os membros da família, todos como 

participantes ativos, as influências entre eles são mútuas e bidirecionais (DESSEN e JÚNIOR, 

2005). Nessa perspectiva, o nascimento de uma criança especial pode trazer sentimentos e 

condutas inesperadas.  

Glat (2004) define assim o sentimento familiar na chegada de uma criança com 

necessidades especiais ao seu meio: 

A presença de um indivíduo portador de uma deficiência (ou qualquer outra 

condição especial grave e / ou permanente) implica, portanto, 

invariavelmente, para sua família, além da decepção inicial, em uma série de 

situações críticas, geralmente acompanhadas de sentimentos e emoções 

dolorosas e conflitantes (p. 02)  

O ser humano necessita de respostas para suas indagações, e as das famílias com 

crianças com necessidades educacionais especiais muitas vezes passam por decifrar nomes 

como: nomes de doenças, síndromes, exames, diagnósticos, linguagem médica, e muitas 

outras. Talvez o real significado seja a busca por soluções ou respostas para suas angústias.  

Todo aquele que apresenta um desenvolvimento diferenciado por apresentarem lesões 

em seu aparato sensorial, físico e/ou cognitivo é considerado uma pessoa com necessidades 

especiais. O termo foi amplamente adotado pelo entendimento de que o problema da 

deficiência estava relacionado ao desenvolvimento atípico (MIETO e al apud MACIEL e 

BARBATO, 2010). Mas ainda nessa obra, Sassaki (2003a) informa que as próprias pessoas 

com deficiência preferem ser denominadas “pessoas com deficiências” porque valoriza as 

diferenças e necessidades decorrentes das deficiências.   
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Vigotski (MIETO e al apud MACIEL e BARBATO, 2010) reforça que o 

desenvolvimento de uma criança dita normal, ou sem deficiência, se assemelha ao de uma 

criança com deficiência, o que as difere são as suas singularidades das interlocuções com os 

outros e com o mundo que as envolve.  Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) ainda 

enfatiza, a esse respeito, que as leis de desenvolvimento são as mesmas para todas as crianças, 

o que muda são os caminhos para alcançar esse desenvolvimento. 

A chegada de uma criança com necessidades especiais, ou com deficiência, pode gerar 

alterações na dinâmica familiar, levando seus membros à falta de diálogo, isolamento e até à 

separação.  De acordo com autora, a família passa por um processo que tem 3 fases:  

 Luto simbólico que gera vergonha, isolamento, negação; 

 Busca por informações do problema do seu filho; 

 A luta pela potencialização das capacidades do seu filho em uma atividade pró ativa. 

A família precisa ser amparada e apoiada para passar pelos processos citados de forma 

adequada, de maneira que não traga prejuízos para a criança com necessidades especiais. 

Muitas delas levam anos nessa transição de um processo para o outro.  

Conforme ressalta Falkenbach, Drexler, Werler (2008) a criança sempre é uma fonte 

de ilusões ou de medos. Segundo os autores:  

A fantasia e as vivências que se produzem em torno da criança que está por 

vir são intensas, refletem uma projeção dos pais como também expectativas 

(...). Quando a questão é o nascimento de uma criança com deficiência, a 

intensidade da situação envolve uma repercussão complexa e imprevisível 

no contexto familiar. 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.  (p. 2070) 

No processo de inclusão torna-se imprescindível o estudo sobre os aspectos 

emocionais que de alguma forma interferirão na conduta familiar e no indivíduo em 

particular. Entender suas experiências positivas ou negativas, as privações de afeto e atenção, 

as influências das primeiras interações, a busca da criança por atenção e apego, e assim, a sua 

força ou resiliência (conceito copiado da Física, que exprime a capacidade que um material 

tem de retornar a sua forma original apesar das influências externas que tenha sofrido) mesmo 

diante de circunstâncias adversas vivenciadas na família, é indispensável para a formação de 

uma sociedade mais saudável.  
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3.3- FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A inclusão é uma conquista da cidadania e a certeza de que os direitos do indivíduo 

serão assegurados. Vários documentos e conferências internacionais reforçam as necessidades 

e direitos das pessoas com deficiência. Entre eles, podemos destacar a Declaração dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência de 1975, a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos de 1990 e a Declaração de Salamanca de 1994. Essa declaração, fruto da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, proclamou mundialmente: 

“Toda criança com necessidades educacionais especiais deve ter acesso à escola 

regular de ensino, que deveria acomodá-las dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer tais necessidades”. 

Princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender 

juntas, sempre que possível independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 

elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 

seus alunos (...) assegurando uma educação de qualidade para todos.  

Além da Declaração de Salamanca (1994) e da própria Constituição Federal (1988) 

que garante a inclusão educacional, é normatizado através do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) no seu Artigo 55, o papel da família: “Os pais ou responsáveis tem a 

obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino”. 

Aranha ((apud BARBOSA, ROSINI e PEREIRA, 2007) ressalta que a educação 

inclusiva é um projeto a ser construído por todos os envolvidos na comunidade escolar, e só 

terá êxito quando as atitudes em relação à inclusão escolar forem positivas. 

Nessa vertente, de acordo com Glat (2004) a família, como grupo social primário, 

desempenha uma função formativa e determinante no desenvolvimento cognitivo-afetivo do 

indivíduo e no modo como este se situa e interage na sociedade, mesmo em idade adulta. 

Portanto, é na família que ocorre o primeiro contato do indivíduo com o mundo e nela 

aprende a desenvolver os papéis e atitudes essenciais para seu processo de socialização. 

Muitas famílias têm agido de maneira superprotetora com seus filhos com 

necessidades especiais, o que dificulta a autonomia e a independência que o filho deveria 

conquistar como condição para o desenvolvimento de suas capacidades (GLAT, 2004). 

Comumente, as famílias agem inconscientemente para impedir o crescimento do filho, na 

tentativa de se preservarem e, ao mesmo tempo, de preservá-lo de possíveis “derrotas” diante 
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de dificuldades. Tais situações são percebidas no momento da inclusão escolar onde os medos 

são aflorados. 

A família exerce grande influência ao desenvolvimento da criança, e por que não 

dizer, para si, quando nega o fato de ter um filho especial e de tomar atitudes desfavoráveis ao 

desenvolvimento de competências e habilidades dessa criança. Dentro dos contextos expostos 

por Bronfenbrenner (KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 2010), a escola deve tomar o 

papel de aliada e colaboradora no desenvolvimento da criança no seio familiar e no ambiente 

escolar contribuindo para a construção de um cidadão saudável.  
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IV. FAMÍLIA E ESCOLA: PARCERIA IMPRESCINDÍVEL 

As interações e influências vivenciadas por cada indivíduo perpassam pelos contextos 

de desenvolvimento dos quais participa e irão interferir ao longo de sua vida. Um dos 

estudiosos de contexto de desenvolvimento, Bronfenbrenner (KELMAN apud MACIEL e 

BARBATO, 2010), criou a teoria da abordagem bioecológica, que é definida pelo autor como 

a variedade de situações em que as pessoas vivem como atores, os papéis que desempenham, 

as situações que encontram e as consequências desses encontros. A família é um desses 

sistemas que trazem influências para o desenvolvimento de seus participantes, seja 

positivamente ou negativamente.  

Contexto, portanto, se refere ao meio ambiente em que o indivíduo está inserido e 

onde ocorrem os seus processos desenvolvimentais (KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 

2010). Super e Harkness, citados pela referida autora, definem o local da criança na 

comunidade como nichos desenvolvimentais. E os que mais se destacam para elas, as 

crianças, são a família e a escola.   

Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) enfatiza que a abordagem bioecológica 

de Bronfenbrenner nos leva a compreender que os diferentes sistemas se interinfluenciam, 

gerando consequências sobre o desenvolvimento da criança. A autora ainda ressalta a escola 

como a agência promotora do desenvolvimento e da construção do saber. Vigotski 

(KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 2010) defende a escola como o lugar onde os 

conceitos cotidianos se transformam em conceitos científicos.      

A escola é um ambiente multicultural que abrange, também, a construção de laços 

afetivos e preparação para a inserção na sociedade.  Bruner (KELMAN apud MACIEL e 

BARBATO, 2010) ressalta o papel da emoção como fator fundamental na aprendizagem, de 

maneira que o aluno só aprende se estiver emocionalmente envolvido com as atividades 

escolares, em uma prática contextualizada. Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) 

enfatiza, portanto, que a aprendizagem é uma atividade contextualizada que também ocorre 

em outras instituições, como no lar ou trabalho, mas que ocorre principalmente na escola.  

É nessa cumplicidade que família-escola devem exercer suas influências e 

proporcionar nichos desenvolvimentais às crianças e alunos, de maneira que a emoção impere 

e promova aprendizagem significativa e o conhecimento real de mundo.  É preciso também 

valorizar e respeitar as características de cada criança e suas potencialidades.  
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4.1- FAMÍLIA E ESCOLA E O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Ao se falar de família, escola e o portador de necessidades especiais, ou pessoas com 

deficiência, tem-se em mente as palavras diversidade, respeito e igualdade de oportunidades.  

Diversidade implica se reconhecer distintas expressões da vida humana (KELMAN apud 

MACIEL e BARBATO, 2010). 

Temos, então, a beleza da diversidade que proporciona tanto aprendizado, porque, 

enfim, aprendemos com o diferente. Para Vigotski (KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 

2010) o desenvolvimento humano se dá no entendimento e no respeito às diferenças para que 

todos possam se desenvolver.  

No meio familiar, frequentemente as famílias se estruturam para apoiar o componente 

com necessidades especiais, e até mesmo negligenciando os demais membros em detrimento 

do outro. A esse respeito Glat e Duque (2003), afirmam: 

A família passa a se organizar em função dessa condição patológica 

encarnada pelo indivíduo com necessidades especiais. Ele se torna, por 

assim dizer “o cartão de visita da família”, o rótulo que identifica todos os 

demais membros: pais de deficientes... Em termos psicodinâmicos, pode-se 

dizer que ele é o depositário da doença familiar, pois sua problemática 

ofusca e absorve todos os demais conflitos (p. 20)  

Nas escolas, ainda se vive o padrão da hegemonia. Na visão de Bruner (MIETO e al 

apud MACIEL e BARBATO, 2010) :  

Os sistemas educacionais são, em si, altamente institucionalizados sob o 

domínio e seus próprios valores. Os educadores têm suas próprias visões, 

geralmente bem embasadas, sobre como cultivar e como „dar nota‟ à mente 

humana (p.02). 

Existe nesses sistemas o equívoco em se tentar agrupar os alunos de forma homogênea 

e a utilização de avaliações quantitativas padronizadas para todos os alunos, conforme ressalta 

Carmo (MIETO et al apud MACIEL e BARBATO, 2010), o que reforça as diferenças. 

A autora ainda enfatiza (apud MACIEL e BARBATO, 2010) que a busca pelo padrão 

de normalidade gera, por via de regra, em adoções excludentes, e essas situações são 

vivenciadas pelos alunos com deficiência, que muitas vezes são rotulados de incapazes de 

aprender.  Vigotski, também citado por elas, defende que toda avaliação deve ter um caráter 

dinâmico, voltado para uma análise dos avanços das possibilidades e desenvolvimento do 

aluno. 

Nessa perspectiva, Werner (MIETO et al apud MACIEL e BARBATO, 2010) aponta 

que uma das queixas dos professores pelos fracassos escolares de seus pupilos estão 
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direcionados para as famílias e sua estrutura.  Conforme o autor, diante das demandas sociais 

da atualidade, a escola deve buscar o ensino dialógico em que a interação aluno-aluno, 

professor-aluno, alunos-instrumentos utilizados na aprendizagem sejam contextualizados 

numa perspectiva histórico-cultural mais ampla. Essa interação e mediação garantem a 

participação efetiva dos alunos com deficiência no meio educacional inclusivo e, portanto, o 

seu sucesso.    

Vale ressaltar, ainda, que as autoras enfatizam questões quanto às atitudes dos 

educadores e vislumbram um novo tempo na educação. Para elas: “Aprender e ensinar na 

diferença nos impõe o desafio de pensar em práticas pedagógicas que façam do conceito de 

normalidade x anormalidade lugar de interrogação e de superação” (p.03).    

 

4.2 SUPERANDO O LUTO E LIDANDO COM AS POTENCIALIDADES 

Quando uma criança nasce com deficiência, com alguma dificuldade ou 

vulnerabilidade para o seu desenvolvimento, a família passa por uma elaboração de luto 

acompanhado por sérios sentimentos de incapacidade. Os profissionais devem ajudar esta 

família em sua reconstituição, facilitando a entrada desta criança com necessidades especiais 

na constituição familiar. 

Incluir essa criança no seio familiar não significa adaptá-la ao que é esperado, mas sim 

ao sentimento de aceitação e de rompimento de muitos mitos. Em um primeiro momento, é 

preciso entender o que é a deficiência em específico, sem enfatizar seus problemas e atrasos 

que poderá ter, mas entender do que esta criança é capaz, para que a família proporcione a seu 

filho o máximo de suas potencialidades, ou seja, é preciso mudar o foco do olhar dos pais e da 

família.  

De acordo com Glat e Duque (2003), o papel dos profissionais é fundamental para 

minimizar os sentimentos de superproteção ou segregação e promover orientações e 

esclarecimentos sobre as capacidades do filho especial, bem como provocar um olhar dos pais 

sobre si mesmos e assim descrevem: 

Os profissionais mesmo não sendo da área “psi” – devem abrir espaço para que 

os pais possam trazer suas dúvidas, frustrações e ansiedades, a fim de que esses 

sentimentos sejam trabalhados e não os imobilizem. Ao mesmo tempo é 

necessário também fornecer a essas famílias, independente de sua condição 

sócio-econômica e cultural, informações precisas e atualizadas sobre a 

condição de seu filho, buscando com eles alternativas de atendimento e 

orientando-os nas situações-problema do dia a dia (p.18-19). 
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Um aspecto relevante que pode ser um ponto positivo no trabalho com o portador de 

necessidades especiais trata-se da capacidade do nosso cérebro, quando estimulado, em 

adaptar-se. Sobre isso, Shore (2000) reforça o discurso enfatizando que o cérebro não é uma 

entidade estática e que as capacidades de uma pessoa não estão fixas ao nascer. O cérebro 

pode ser alterado ou auxiliado a adaptar-se para a resolução de problemas com apoio e 

intervenção apropriada e intensa. A essa capacidade de adaptação do cérebro, chamamos de 

neuroplasticidade cerebral e esta é motivada através de intervenções, estimulações e, portanto, 

ação. Essas intervenções ou ações dos pais ou dos cuidadores mais próximos proporcionam à 

criança a melhora no seu desenvolvimento.  

Nesse sentindo, de acordo com Glat (2004) uma vez orientados e sensibilizados para a 

nova situação, os pais podem influenciar positivamente na autoconfiança do filho para o 

desenvolvimento de suas capacidades. Além disso, se tornam mais preparados para lidar com 

suas próprias emoções, revendo expectativas, valores e crenças a respeito da condição do filho 

que nasceu. Assim sendo, o apoio dado à família minimiza as ansiedades frente ao filho 

portador de necessidades especiais, e promove a busca de novas alternativas para a 

organização da vida dessa criança, possibilitando um enfrentamento dos problemas 

cotidianos. E, claro, um novo olhar sobre a criança deficiente se instaura, vendo-a como uma 

pessoa com possibilidades e potencialidades.  
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V. PLANEJANDO O DESTINO (OBJETIVOS) 

5.1. GERAL 

Compreender a relação família-escola no processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais na Educação Infantil do Ensino Regular. Foi nossa 

intenção específica levantar alguns aspectos fundamentais a serem considerados pela escola e 

pela família na inclusão escolar, de maneira que se possibilite o desenvolvimento do aluno 

com necessidades educacionais especiais. 

 

5.2. ESPECÍFICOS 

 Compreender o papel da família em relação à escola e vice-versa no processo de 

inclusão escolar; 

 Reconhecer condições necessárias para inclusão nos variados aspectos;  

 Verificar como é a interação família-escola com as famílias dos alunos ANEE‟s. 
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VI. MAPEANDO A TRAJETÓRIA ATRAVÉS DA PESQUISA (METODOLOGIA) 

Esse estudo teve por objetivo compreender a relação família-escola no processo de 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na Educação Infantil do Ensino 

Regular. Foi nossa intenção específica levantar alguns aspectos fundamentais a serem 

considerados pela escola e pela família na inclusão escolar, de maneira que se possibilite o 

desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais especiais. Nesse sentido, a 

pesquisa empírica torna-se a mais indicada.  

Quanto à abordagem, será utilizada a pesquisa qualitativa. De acordo com Maciel e 

Raposo (apud MACIEL e BARBATO, 2010), tal pesquisa representa um processo 

permanente de construção do conhecimento pela interação do pesquisador, pesquisado e a 

pesquisa em si. Os resultados parciais podem ser modificados, gerar novas argumentações e 

abrir novas perspectivas para o assunto estudado. Ainda segundo as autoras, na pesquisa 

qualitativa não há hipóteses formais. Estas são momentos do pensamento do pesquisador e 

que transcorrem de acordo com o curso da investigação e que estas estão em constante 

desenvolvimento. 

Esses momentos são contemplados nos seguintes itens:  

 Contextos da pesquisa; 

 Participantes da pesquisa; 

 Materiais; 

 Instrumentos de construção de dados; 

 Procedimentos de construção de dados; 

 Estratégias de análise das informações. 

 

6.1. CONTEXTOS DA PESQUISA 

A escola contexto da pesquisa selecionada para o estudo é uma escola da rede pública 

do Distrito Federal, inaugurada em 11 de outubro de 1978, ampliada em 11 de outubro de 

1983 e reformada em todo o seu aspecto físico em 06 de janeiro de 1998. As informações a 

seu respeito aqui apresentadas foram construídas por meio da análise de seu Projeto Político-

Pedagógico – PPP.     

A Escola está localizada na zona urbana de uma das regiões administrativas do Distrito 

Federal, atendendo crianças da própria comunidade e de regiões próximas. É mantida pelo 
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Governo do Distrito Federal e administrada pela Secretaria de Estado de Educação e, segundo 

o seu PPP, possui uma comunidade constituída de pessoas de poder sócio econômico 

satisfatório, o que atende às necessidades básicas educacionais do aluno.  

A instituição foi originalmente planejada para receber alunos do ensino fundamental 

entre a 1ª e 6ª séries, tendo sido, em sua reestruturação, modificada para atendimento da 

educação infantil ao final do ensino fundamental. Atualmente acolhe, em média, 860 alunos 

da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental de nove anos. Nesse contexto, 

trabalham com alunos portadores de necessidades especiais, viabilizando a inclusão em 

conformidade com a LDB e com uma turma atendida pelo Acelera DF, que atende alunos que 

possuem faixa etária não equivalente ao seu ano de escolarização.  

A tabela abaixo demonstra como se dá essa organização. 

Modalidade Idade/Ano Turno 

  Matutino Vespertino 

Educação Infantil 04 anos 02 turmas 01 turma 

05 anos 02 turmas 02 turmas 

Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 17 turmas 17 turmas 

Acelera DF  01 turma 

Em seu PPP, a escola afirma que pretende formar cidadãos conscientes de seus direitos 

e deveres na sociedade e ainda conquistar a credibilidade e a participação da comunidade. 

Além disso, propõe-se a desenvolver projetos que contribuam para a valorização do papel da 

escola, da inclusão e do comprometimento dos diferentes agentes educativos, de forma 

articulada e privilegiando o principal foco da atividade, que é a aprendizagem do discente. 

Segundo o PPP, a escola pauta a sua ação educativa nos princípios da universalização 

do ensino, da igualdade de acesso, da permanência e sucesso, da obrigatoriedade da Educação 

Básica e da gratuidade escolar. A escola, ainda, tem a proposta de ser uma escola de 

qualidade, democrática, participativa e comunitária como espaço cultural de socialização e 
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desenvolvimento do educando visando, também, prepará-lo para o exercício da cidadania 

através da prática e cumprimento de seus direitos e deveres.     

Entre os objetivos específicos podemos destacar: 

 Buscar a participação dos pais, conscientizando-os de seu papel como parte essencial 

no processo de ensino aprendizagem dos seus filhos;  

 Contribuir para que o aluno desenvolva o interesse pela descoberta científica, por meio 

do projeto Ciência em Foco;  

 Contribuir para a restituição da autoestima do aluno da turma Acelera DF, por meio da 

valorização do seu potencial, da correção idade-série e da defasagem da aprendizagem 

com a implantação dos projetos Acelera Brasil, Projeto Interventivo e Reforço 

Escolar; 

A escola conta com uma ótima estrutura física e pedagógica conquistada ao longo dos 

anos, o que facilita o desenvolvimento pedagógico e administrativo da escola. Em sua 

estrutura física conta com 24 salas de aula, biblioteca, sala de atendimento especializado, sala 

do SOE/CRA, sala de recursos, parque infantil, banheiro infantil e banheiro para anos iniciais, 

área de recreação, sala de multimídia.  

Com relação aos recursos humanos, a escola conta com a seguinte equipe de 

profissionais para atender as demandas dos educandos e da comunidade escolar:  

 

 

Diretor  01 Orientadora 

Educacional 

01 Auxiliares 

de Educação 

20 

Vice-diretor 01 Apoio Tec. 

Administrativo 

02 Pedagoga 01 

Supervisor 

Pedagógico 

01 Supervisor 

administrativo 

01 Agentes de 

portaria 

03 

Coordenadores  03 Professor de 

sala de recursos 

02 Vigias 

noturnos 

04 

Professores 34 Psicóloga 01 Merendeiros  03 
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A escola ainda conta o apoio do Centro de Referência de Alfabetização (CRA) que 

orienta os professores em relação aos alunos com dificuldades no processo de alfabetização e 

que estiverem fora da faixa etária.  

No que se refere aos alunos NEE, a função do professor da sala de recursos é de apoiar 

o aluno, sua família e o professor da sala de aula. O atendimento acontece de forma 

diferenciada em horário contrário ao da aula do aluno, exceções nesse horário só se houver. 

Os alunos são atendidos duas vezes na semana. Devido à demanda de 17 alunos, esses foram 

atendidos uma vez na semana em 2010. O professor faz entrevistas com os professores que 

tenham alunos NEE na sua sala de aula e com os pais desses mesmos alunos. O professor 

atende pais e professores, em separado, uma vez na semana. O professor da sala de recursos 

realiza um trabalho de sensibilização com toda a escola, e o projeto tem sua aplicação no 

início de cada semestre letivo.  A avaliação e diagnóstico dos alunos ANEE são realizados 

pela Equipe de Apoio à Aprendizagem após encaminhamentos dos docentes.  

 

 

6.2.  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Na busca pela compreensão da relação família e escola no processo de inclusão de 

alunos com necessidades educacionais na educação infantil, participaram desta pesquisa uma 

mãe de aluno NEE inserido numa turma de educação infantil (aqui denominado Rafael) e a 

professora regente da turma desse mesmo aluno. 

A mãe participante desse estudo, aqui denominada Mara (nome fictício), tem 42 anos, 

mãe de dois filhos „especiais‟, o mais velho com diagnóstico de TDAH (transtorno de déficit 

e atenção e hiperatividade) e o mais novo com diagnóstico de autismo. Mara completou o 2º 

grau e atuou no ramo de vendas.  

Em sua entrevista, Mara afirmou que parou de trabalhar para dedicar mais tempo aos 

filhos e considera que essa decisão é coerente com o seu papel como mãe e apoiadora dos 

seus filhos. Tornou-se, então, uma mãe atuante, questionadora e conhecedora dos seus direitos 

e deveres como mãe e, também, dos direitos de seus filhos.  

Mara: “Eu trabalhava fora, tinha um ritmo de vida muito acelerado e tive que diminuir 

para poder dar a atenção de que eles precisam. Eu não me arrependo porque eu 
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vejo quantos ganhos ele teve no lado emocional, quantos ganhos ele teve e eu 

acredito que foi uma escolha que ganhamos todos, eu ganhei e ele também 

ganhou.” 

Na entrevista, Mara demonstrou tranquilidade, segurança e conhecimento do assunto, 

o que representou uma rica fonte de informações a respeito do nosso objeto de estudos. Após 

a terminalidade do seu filho no Programa de Educação Precoce, Mara fez a opção pela escola 

mais próxima de sua residência, e assim chegou à referida escola, contexto da pesquisa.  

A segunda participante da pesquisa foi a professora regente da turma de Rafael e que 

aqui chamaremos Neide (nome fictício). Neide é formada em magistério, graduada em 

Pedagogia pela Faculdade Cenetista de Brasília e pós-graduada em Orientação Educacional. 

Neide tem 39 anos e é professora com contrato temporário da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal por dois anos seguidos. Ela conta que se sente privilegiada por 

trabalhar com educação, dada sua profissão anterior: bancária. A professora foi conduzida a 

essa escola pela regional de ensino local. 

Neide: “Antes de tudo isso acontecer comigo, eu era bancária. Então, tudo isso é muito 

novo para mim, tudo o que está acontecendo, é muito novo.” 

  

 

6.3. MATERIAIS 

A entrevista foi realizada com o auxílio de um gravador, para que os dados coletados 

fossem transcritos de forma a mais fidedigna possível e para que não houvesse esquecimentos 

e/ou interpretações equivocadas por parte da pesquisadora. 

 

 

 

6.4. INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

O instrumento mais adequado para as situações propostas foi a entrevista. Para Gaskell 

(apud WEBER e DESSEN, 2009), a entrevista é uma técnica utilizada para descobrir os 

pontos de vista e perspectivas diante de diferentes fatos. Segundo Mishler (apud WEBER e 

DESSEN, 2009), a entrevista é um diálogo entre pesquisador e entrevistador, pode ser 
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pensada como co-produzida e situa as informações dentro de um contexto sociocultural 

vivenciado pelos envolvidos na pesquisa.  

A entrevista mais indicada nesta situação foi a semiestruturada, pois permitiu contar 

com um roteiro e com a flexibilidade de respostas e questionamentos do entrevistado (DYER 

apud WEBER e DESSEN, 2009). O roteiro para a efetivação da entrevista foi organizado em 

três blocos de questões, quais sejam: apresentação dos entrevistados; seus conhecimentos 

teóricos sobre o assunto proposto; e a sua prática vivenciada. Os roteiros utilizados foram: 

 Roteiro Entrevista com a Professora 

Bloco 1: Apresentação 

a) Dados pessoais: Nome completo e idade; 

b) Formação: graduação, onde (faculdade) e ano de formação; 

c) Atuação profissional: tempo de profissão, escola em que trabalha e as em que 

já trabalhou, séries em que já atuou, qual a sua função dentro da escola, falar  

sobre a sua formação profissional, falar da sua opção pela profissão, falar das 

primeiras experiências profissionais – início da carreira profissional.  

Bloco 2: Conhecimentos teóricos sobre a relação família-escola 

d) Fale da sua visão sobre o que é inclusão. 

e) Como deveria ser a inclusão de alunos com deficiência na escola. 

f) Como deveria ser trabalhada a inclusão com os profissionais da escola? e com 

as famílias e a comunidade escolar? 

g) Qual deveria ser o papel da escola no processo de inclusão? E da família? 

h) Como deveria ser a relação família-escola no processo de inclusão? 

i) Onde você aprendeu isso? Como construiu essas ideias? Quem te ajudou? O 

que leu?... 

Bloco 3: Realidade da relação família-escola no trabalho Pedagógico da escola 

j) De que forma a comunidade escolar tem sido envolvida no processo de 

inclusão na escola?  Dê exemplos. Por que fazem assim? Tem dado certo? 

Quem tem participado do processo? De onde vêm essas ideias? O que falta 

para ficar perfeito? 

k) Como é a recepção das famílias de alunos com deficiência na escola?  Dê 

exemplos. Por que fazem assim? O que tem contribuído? O que ainda falta 
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fazer? Quais são os responsáveis para essa recepção? Qual o papel de cada 

um? 

l) Que atitudes a escola tem adotado para a adaptação dos alunos com deficiência 

na escola e nas salas de aula?  Dê exemplos. Por que fazem assim? O que tem 

contribuído? O que ainda falta fazer? Quais são os responsáveis para essa 

tarefa? Qual o papel de cada um? 

m) A escola faz reuniões pedagógicas com os pais? Como são organizadas? Os 

pais participam? Questionam e/ou sugerem atitudes para resoluções de 

problemas? Por que fazem assim? O que tem contribuído? O que ainda falta 

fazer? Dê exemplos. 

n) Como a escola envolve os pais no processo ensino aprendizagem dos alunos? 

Por que fazem assim? O que tem contribuído? O que ainda falta fazer? Quais 

são os responsáveis para essa tarefa? Qual o papel de cada um? Dê exemplos. 

o) Existe alguma tarefa/sugestão/cobrança para os pais de alunos com deficiência 

que difere dos demais pais? Por que? Quais são elas? dê exemplos. O que tem 

contribuído? O que ainda falta fazer? 

p) Como é o seu relacionamento com os pais do seu aluno com deficiência? Por 

que faz assim? O que tem contribuído? O que ainda falta fazer? Quais são os 

responsáveis para essa tarefa? Qual o papel de cada um? Dê exemplos. 

A entrevista com a professora teve uma média de 12 perguntas, mas variava de acordo 

com o discurso da professora, ou seja, suas respostas. Percebemos durante a entrevista que a 

professora respondia o que era proposto sem prolongar muito a conversa. Acreditamos que 

queria ser clara e objetiva nas suas respostas. A entrevista ocorreu dentro da sala de aula da 

professora, visto que era um dia anterior à reunião de pais, e que os alunos não estavam na 

escola, e de ser o ambiente mais adequado no momento, por não haver interferências e 

barulho. A professora manteve-se tranquila e receptiva durante a entrevista.  

 Roteiro Entrevista com a Mãe 

Bloco 1 Apresentação 

a) Dados pessoais: Nome completo e idade; 

b) Grau de Instrução: ano de formação, curso e local; 
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c) Atuação profissional: profissão, falar sobre a sua formação profissional, falar 

da opção pela profissão, falar das primeiras experiências profissionais – início 

da carreira profissional.  

d) História com o filho com deficiência: Número de irmãos, gravidez, 

nascimento, quando descobriu a deficiência, como reagiram, sentimentos, 

escolarização.  

Bloco 2: Conhecimentos teóricos 

e) Fale da sua visão sobre o que sabe a respeito da inclusão de alunos com 

deficiência na escola; 

f) Como a escola deveria trabalhar com as famílias e a comunidade escolar? 

g) Como a escola deveria trabalhar para ocorrer a inclusão de alunos com 

deficiência? 

h) Como deveria ser a participação da família no processo de inclusão na escola? 

i) O que a escola deveria fazer para que os pais participassem mais 

significativamente das atividades escolares? 

j) O que as famílias deveriam fazer para que a escola a convidasse para participar 

mais do processo educacional de seus filhos? 

k) Onde você aprendeu isso? Como construiu essas ideias? Quem te ajudou? O 

que leu?... 

Bloco 3: Realidade da relação família-escola no trabalho Pedagógico da escola 

l) De que forma a comunidade escolar tem sido envolvida no processo de 

inclusão na escola?  Dê exemplos. Tem dado certo? Quem tem participado do 

processo? O que falta para ficar perfeito? Qual a sua participação? Por que 

participa? Que resultados tem visto. Dê exemplos.  

m) Como é a recepção das famílias de alunos com deficiência na escola?  Dê 

exemplo. Tem dado certo? Quem tem participado do processo? O que falta 

para ficar perfeito? Qual a sua participação? Por que participa? Que resultados 

tem visto? Dê exemplos. 

n) Que atitudes a escola tem adotado para a adaptação dos alunos com deficiência 

na escola e nas salas de aula?  Dê exemplos. Tem dado certo? Quem tem 

participado do processo? O que falta para ficar perfeito? Qual a sua 

participação? Por que participa? Que resultados tem visto? Dê exemplos. 
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o) A escola faz reuniões pedagógicas com os pais? Você participa? Por quê? De 

que forma? Tem dado certo? Quem mais tem participado do processo? O que 

falta para ficar perfeito? Qual a sua participação? Que resultados tem visto? Dê 

exemplos. 

p) Como é o seu relacionamento com o professor do seu filho? E com a direção 

da escola? Tem dado certo? O que falta para ficar perfeito? Qual a sua 

contribuição no processo? Que resultados tem visto? Dê exemplos. 

q) Qual a sua participação no processo ensino-aprendizagem do seu filho? Dê 

exemplos. Tem dado certo? Quem mais tem participado do processo? O que 

falta para ficar perfeito? Qual a sua participação? Que resultados tem visto? Dê 

exemplos. 

r) Existe diferença entre a participação dos pais de alunos com deficiência dos 

demais pais? Quais? Por que elas existem? Tem sido bom? Como? Como você 

participa disso? Dê exemplos. 

s) Qual tem sido a sua participação na inclusão educacional do seu filho? O que 

tem feito especificamente? Dê exemplos. O que tem dado certo?  O que falta 

para ficar perfeito? Que resultados tem visto? 

A entrevista com a mãe teve a mesma média de 12 perguntas também feitas à 

professora, no entanto, variava de acordo com o discurso da mãe, ou seja, de suas respostas. 

Percebemos durante a entrevista que a mãe respondia ao que era proposto e sempre 

acrescentava algo mais durante a entrevista, como por exemplo, a sua experiência com outras 

mães de crianças autistas e o seu envolvimento na causa. A entrevista ocorreu dentro da 

escola onde a pesquisadora atua, por preferência da mãe, por acreditar que na sua casa teria 

dificuldades por conta dos filhos, e nesse dia o pai “tomaria de conta deles”. A mãe manteve-

se tranquila e receptiva durante a entrevista e se dispôs, caso necessário, a outros momentos 

como aquele.  

 

 

6.5. PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

A escolha pela instituição escolar teve como prioridade ter um aluno com necessidade 

educacional especial inserido em turma regular, na educação infantil, ou seja, com idade entre 

4 e 5 anos.  
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A indicação das participantes foi determinada, portanto, pela professora que acompanha 

o aluno e consequentemente pela mãe deste. Outro ponto relevante foi a afinidade com a 

família do aluno por se tratar de aluno egresso do Programa de Educação Precoce, o que 

facilitou a aproximação com essa família. No tocante à professora, o conhecimento com esta 

foi feito no dia da marcação da entrevista e que foi de muita receptividade.  

 

6.6. ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

Segundo Dessen e Weber (2009), o objetivo amplo da análise de dados de uma 

entrevista é o de procurar sentidos, compreensão, contradições e semelhanças. Para analisar as 

informações construídas por meio das entrevistas, portanto, optamos pela construção de 

categorias teóricas de análise. 

O processo de categorização, após a entrevista e a sua transcrição, pressupõe de acordo 

com Puglisi & Franco (apud DESSEN e WEBER, 2009) “a elaboração de várias versões do 

sistema” (p.45). Portanto, na leitura das entrevistas, ou das suas transcrições, elencamos temas 

que eram semelhantes ou que estavam relacionados entre si. Esse agrupamento permitiu 

apontar o maior número de temas, que resultaram nas seguintes categorias: A inclusão: um 

bem comum; Conhecimento e vivência compartilhadas; A qualidade no cotidiano educacional 

e inclusivo; e os frutos da inclusão nos parâmetros de igualdade para todos.  

Em anexo segue a tabela, com os temas, as categorias e os fragmentos da entrevista. 

Nesta tabela ainda seguem quase todas as verbalizações das entrevistas, e que não aparecem 

em ordem e, sim, divididas por categorias para facilitar a compreensão do assunto.   
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VII. CONHECENDO O LUGAR (RESULTADOS E DISCUSSÃO) 

Neste capítulo apresentaremos os resultados e discussões das entrevistas feitas com a 

professora e a mãe do aluno NEE inserido na educação infantil e tentar, assim, compreender a 

relação família-escola, num momento que consideramos de tamanha expectativa para todos os 

envolvidos que é a inclusão educacional.  

 As categorias elencadas são frutos da análise de informações construídas por meio das 

entrevistas. Os títulos das categorias foram formulados a partir de temas que envolviam tanto 

sociedade quanto a comunidade escolar. Faz-se importante neste momento então, esclarecer a 

opção pelos títulos das categorias das entrevistas:  

 A preparação da sociedade, família e comunidade escolar para a inclusão 

recebeu o nome de: Conhecimento e Vivência compartilhada;  

  O envolvimento dos participantes no processo inclusivo no meio escolar 

recebeu o nome de: A inclusão: Bem comum; 

 A qualidade que se busca nos atendimentos e as atitudes para os alunos ANEE 

na escola recebeu o nome de: A qualidade no cotidiano educacional e 

inclusivo; 

  Os resultados de uma boa inclusão recebeu o nome de: Os frutos da inclusão 

nos parâmetros de igualdade para todos.   

 Na tabela da entrevista feita com a mãe foram selecionados 40 itens respeitando o 

objetivo desta pesquisa. A maior incidência de temas abordados pela mãe foi a importância da 

preparação da sociedade, família e escola na inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. Em segundo lugar, o tema, participantes no processo inclusivo. E 

respectivamente, em terceiro e quarto lugar temos os temas que envolvem os resultados e 

esperanças na inclusão no teor da palavra e a qualidade nos atendimentos oferecidos na escola 

para o aluno ANEE. Cabe frisar que houve uma semelhança nos dois primeiros e segundos 

lugares entre a entrevista com a professora e a mãe. 

Na tabela da entrevista feita com a professora foram selecionados 23 itens que 

apresentassem relação com o objetivo da pesquisa. A maior incidência de temas abordados 

pela professora foi a importância da preparação da sociedade, família e escola na inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Em segundo lugar, ela adotou o tema, 

participantes no processo inclusivo. E, respectivamente, em terceiro e quarto lugar os temas 
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que envolvem a qualidade nos atendimentos na escola e os resultados e esperanças na 

inclusão.  

De posse dos resultados levantados, das entrevistas com os participantes da pesquisa e 

de toda fundamentação teórica constantes neste trabalho, tentamos compreender a relação 

família-escola na inclusão dos alunos NEE na educação infantil do ensino regular, de forma 

mais detalhada.  

 

 

7.1. A INCLUSÃO: BEM COMUM 

A inclusão foi muito citada pelas duas participantes da pesquisa como o envolvimento 

de todos da sociedade nesta luta. Citam a inclusão como uma causa não abraçada por todos da 

sociedade, a começar pelas nossas autoridades que fazem as leis e as colocam em prática. Na 

visão dessas mulheres, ela (a inclusão) tem ganhado espaço nos dias de hoje, muito discutida, 

pleiteada e timidamente realizada. Suas discussões estão em todos os meios sociais e 

educacionais.  

Na visão da professora, a inclusão deve envolver todos e a escola: 

Neide: “A inclusão ela deve acontecer em todo o contexto... 

O professor, a escola, o diretor, o orientador, todos tem que estar 

envolvidos nesse processo (a inclusão).”  

A professora faz a reflexão de uma inclusão que envolve toda a comunidade escolar 

nas atividades propostas pela escola: 

Neide: “Aqui na escola nós temos a semana da inclusão, que eu acho 

excelente porque mostra que a escola está aberta para receber os 

alunos. 

A escola procura envolver os pais em tudo...” 
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Ela ainda enfatiza o papel da família na inclusão dos seus filhos ANEE e a 

participação dos pais na educação infantil:  

Neide: “Ela (a inclusão) tem que começar primeiro com os pais, com a 

família. 

Na educação infantil... eles (pais) são participativos, ativos...”  

Ainda enfatiza a visão deturpada dos pais em que a escola é vista por eles como uma 

creche e não escola: 

Neide:  

“A realidade dos pais é que alguns acham que a escola é uma 

creche, a gente sabe que não é isso. Mas, infelizmente, para você 

desmistificar isso da cabeça do pai, é um pouco difícil.”  

Para a mãe entrevistada, a inclusão tem uma visão linda, porém falha e que poucas 

pessoas abraçam a causa. O entendimento dela é de que a inclusão requer mudanças: 

Mara:  

“Eu acredito que essa mudança teria que começar dentro da 

própria regional, dos meios acadêmicos que gerem todo o 

sistema. 

Nós teremos de mudar todo o sistema desde a gestão educacional, 

desde uma regional, desde o próprio governo.” 

 Para Mara, a família tem um papel muito importante na inclusão dos alunos com NEE 

na sociedade, inclusive influenciando políticos na elaboração de leis, e ainda cita sentimentos, 

ações e reações das famílias diante de dificuldades encontradas: 

Mara: “Acho uma visão linda, eu sou uma pessoa que abracei a causa..., 

infelizmente, ela não abrange todas as crianças especiais. 

É um sistema falho. É um projeto lindo, mas nem todos abraçam a 



44 
 

 

causa. Então a falha começa aí, 

É um trabalho que tem que ter uma força conjunta.”  

Quanto à família, Mara externa seus sentimentos e atitudes diante dos problemas:  

Mara: “Foi uma situação muito triste, porque você não jamais imagina 

isso, naquele momento você fica com um sentimento de perda, 

uma sensação de luto. 

Você pode ficar se vitimizando a vida toda, você pode ficar com a 

figura de coitado, você tem que levantar, sacudir e ir embora. 

Você tem que pedir a Deus couro de jacaré.”  

No tocante à escola, Mara demonstra entendimento do papel da escola e das suas 

dificuldades: 

Mara: “Eu acho que o papel principal seria a própria família 

reconhecer a importância dela como parceira da escola. 

Nós temos que ir a quem realmente manda.  Quem manda é quem 

faz as nossas leis.  

Os professores tem um amor muito grande, eu fico maravilhada 

com o trabalho do professor, porque eu sei que não  tem suporte. 

A própria rede não dá esse suporte. 

Todos esses argumentos das entrevistadas contribuem para o que Madeira (apud 

MACIEL e BARBATO, 2010) enfatiza que a inclusão é um fenômeno sociocultural recente, 

complexo, e que evidencia a separação entre o individual e o social e ainda completa: 

 Enquanto os aspectos sociais e as configurações institucionais atingem 

diretamente os indivíduos que os compõem, de forma coercitiva e 

determinante, em contrapartida os sujeitos dessa nova experiência social se 

constituem como organizadores da mesma, por meio da convivência 

continuada e relações estabelecidas nessa convivência. (MADEIRA apud 

MACIEL e BARBATO, 2010, p.56)  

Como ainda defende Madeira (apud MACIEL e BARBATO, 2010) e consoante com 

as falas das entrevistadas, a inclusão pressupõe exclusão e somos agentes desta exclusão 
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quando não permitimos a esses grupos sociais minoritários “a garantia de acesso a bens e 

meios básicos e mínimos de sobrevivência e qualidade de vida”. (MADEIRA apud MACIEL 

e BARBATO, 2010, p. 57)   

De acordo com Bronfenbrenner (KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 2010) a 

vida do sujeito é marcada por influências dos vários contextos em ele vive ao longo de sua 

vida. Essas influências interferem no seu desenvolvimento e os principais contextos são 

família e escola.  

Esses meios devem prover situações e estratégias que possam garantir o 

desenvolvimento da criança com condições para a construção de ser saudável e, 

consequentemente, de um cidadão mais consciente (BRONFENBRENNER in KELMAN 

apud MACIEL e BARBATO, 2010). Esses contextos e suas influências são discutidas e 

percebidas nas respostas e na visão de cada uma das entrevistadas.     

 Na citação da mãe, Mara, a família sofre também várias influências ao longo da sua 

constituição, principalmente quando do nascimento de uma criança especial. E nesse tópico, 

Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) enfatiza o sentimento de luto e outro estágio, 

que é o de sair à luta pelo seu filho. Ainda corroborado com o que foi dito pela mãe, Glat 

(2004), cita que o nascimento de uma criança deficiente, ou qualquer outra condição grave, 

traz para a família uma série de situações como sentimentos e emoções dolorosas e 

conflitantes.  E assim, a mãe refere-se aos pais de crianças especiais como pais também 

especiais: 

Mara: “O pai de uma criança especial ele acaba se tornando um pai 

especial também.” 

Glat (2004) afirma que uma vez a família orientada e sensibilizada para esta nova 

situação vivida, poderá então agir de forma a conduzir a autoconfiança nos filhos para que 

alcancem o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades.  
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7.2. CONHECIMENTO E VIVÊNCIA COMPARTILHADA 

 O segundo tema mais explorado pelas entrevistadas foi a preparação prévia da 

sociedade, família e escola para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

tanto no meio social como educacional. Apesar de estarmos trabalhando para compreender a 

relação família-escola na inclusão de um ANEE, não podemos negar a influência trazida pela 

sociedade para dentro da escola.  

A professora cita o papel da família na preparação para apresentar seu filho à escola e 

a confiança desses pais no trabalho da educação infantil: 

Neide: 

 

 

 

“O pai tem que estar preparado também para falar para a 

escola qual a deficiência do filho, o que ele tem e quais as 

necessidades. 

 O pai deve confiar um pouco mais na escola, principalmente na 

educação infantil, eles tem uma desconfiança imensa."  

A professora coloca também o papel da escola no processo inclusivo dos alunos NEE 

e a preparação física, estrutural e organizacional da escola: 

Neide: “A escola tem que estar preparada, capacitada, saber conhecer 

essa criança. Tivemos também palestras e isso é um ponto bem 

exposto aqui, porque a escola é uma escola inclusiva. A gente 

tenta mostrar que ser diferente é normal. 

A escola tem que estar adaptada pra receber esse aluno, tem que 

ter sala adaptada para esse aluno. O banheiro da escola não 

está adaptado.”  

Neide questiona a ação do Estado e das Políticas Públicas voltadas para o movimento 

inclusivo e ainda refere o desconhecimento e preconceito da comunidade escolar quanto aos 

alunos NEE. 

Neide: “Eu acho que está muito bonito na lei, é linda a lei, 

maravilhosa. Só que na hora de acontecer o mesmo do papel 

não acontece, entendeu. O próprio Estado desconhece a real 
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necessidade da escola. 

A própria comunidade ainda não está preparada para saber que 

seu filho está sendo atendido...ou estudando junto com um aluno 

com necessidades especiais.”   

   Segundo Neide, no processo inclusivo, o professor é aquele que precisa de 

preparação anterior à chegada do seu aluno na classe e o maior interessado na busca por 

novos conhecimentos para atender melhor esse aluno.   

Neide: “Não houve primeiro uma preparação daquele professor, sabe, 

de repente, você chega e o aluno já está em sala, e aí não 

preparou aquele aluno, não preparou o caminho.   

Quando o professor sente que tem que correr atrás, ele corre 

atrás e busca atender, pesquisa.”  

 A professora entrevistada sugere a prevenção em nível de saúde para minimizar as 

dificuldades encontradas por muitos alunos NEE. 

Neide: “Primeiro tem que começar na saúde e isso paulatinamente 

passando para instruir a família, instruir a mãe e o pai, lá no 

pré-natal, lá na hora que a criança tá para nascer. O médico 

fica esperando que seja um parto normal que não era para ser 

um parto normal e sim cesáreo, e essa criança tem sofrimento, 

tem uma série de complicações e isso vai gerar um impacto lá 

mais tarde na formação dele.” 

Ela ainda cita o Programa de Educação Precoce como um dos suportes que garante, 

pela experiência dela, uma inclusão mais tranquila, em que a criança NEE teria menos 

dificuldades de adequação no meio educacional. 

Neide: “Porque essa criança tivesse ido para uma estimulação precoce, 

hoje ela estaria muito bem.” 
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Na entrevista feita com a mãe, em segundo lugar nas suas respostas, por quantidade de 

itens, está diretamente relacionada com a preparação dos segmentos sociedade, família e 

escola no processo inclusivo. 

A mãe apresenta as sugestões e a esperança de que a sociedade possa tratar com 

igualdade não somente os alunos com NEE, mas todas as pessoas com deficiência. 

Mara: “A conscientização tinha que ser sociedade, família, escola. Mas 

aí como não existe essa conscientização, por que é assim, é fácil 

eu falar de algo que eu sinto. 

Eu acho que a população precisa ser sensibilizada quanto à 

deficiência, não pensar assim, ah coitadinho! Ela é uma pessoa 

especial por que ela tem uma dificuldade, mas isso não a torna 

melhor nem pior que ninguém. Isso torna ela uma pessoa como 

eu, como você, mas ela necessita de cuidados a mais do que eu, 

do que você. 

Quando eu fiquei sabendo disso, pensei no tamanho da falta de 

informação e de preconceito.”  

Com muita veemência e clareza a mãe demonstra sua preocupação com a atuação da 

família no processo inclusivo e os chama para assumirem a sua responsabilidade nesse 

processo e a tomar o rumo da vida de seus filhos e da própria família.      

Mara: “A família acha que a educação, e tudo o que se relaciona à 

educação do filho é dentro da escola. E nós sabemos que não é 

isso. O ideal seria a educação começar em casa e dar 

continuidade na escola, mas, muitas vezes, os pais querem 

passar essa responsabilidade somente para a escola.  

A família acaba esquecendo que o papel é dela, de educar, de 

amar, de proteger, e está passando para a escola.”   

E ainda continua: 
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Mara: “Eu acho que é isso que todos os pais tinham que criar..., 

possibilidades de ter uma vida, um padrão de melhor qualidade, 

nós como pais temos o direito de dar isso a eles. Até porque se 

um dia eles ficarem sem nós, o que será deles? Por isso esse 

trabalho tem que ser feito hoje, nós temos que plantar hoje 

juntamente com eles para amanhã colher. 

 Mara ainda ressalta a falta de conhecimentos, de informações e as atitudes que a 

família teve ter com a intenção de trazer qualidade de vida para seus filhos ANEE e 

vislumbrar um futuro melhor. 

Mara: “Então, eu tive que ler e me informar para saber os direitos dos 

meus filhos, os meus direitos como mãe, saber os direitos deles 

com como criança especial. 

Eu não tive outra opção, ou eu estudava e lia para saber como 

tudo acontece, ou então tudo isso ia me levar junto.  

Eu optei por pegar aquele diagnóstico e fazer de conta que ele 

não existe e trabalhar com o meu filho.” 

A mãe chama também a atenção da escola, como um todo, nesse processo inclusivo, 

suas responsabilidades e deveres. 

Mara: “Nem te dá tanta atenção naquilo que você traz para ela. Então, 

eu acredito, que deveria ser mais uma questão de sensibilidade. 

A escola não tem esse suporte todo, porque a escola está aí para 

dar suporte pedagógico. 

 

Porque a partir do momento que tira ela de sala, coloca ela com 

uma criança sozinha, ela perde aquele convívio social com as 

demais crianças.    

Será que ela (professora) foi preparada? Será que ela sabe 

como tratar uma criança TGD? Eu acho que tinha que começar 
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um princípio de preparar essa escola, preparar esse professor.”  

Quanto às responsabilidades da escola, Mara reflete no trabalho que a escola deve 

fazer para trazer os pais para dentro da escola. 

Mara: “Fazer uma reunião a cada mês, não assim para falar de 

trabalhos pedagógicos da escola, mas de uma reunião que 

falasse um pouco sobre o lado emocional, que falasse sobre um 

pouco sobre limites. 

Eu acho que a escola deveria de fazer um trabalho de 

conscientização com os pais, a ponto de intimidar mesmo esses 

pais.” 

Mara demonstra, ainda, insatisfação ou indignação pelo descaso das escolas nas 

sugestões dadas pelos pais: 

Mara: “Eu já dei várias sugestões lá, mas eu não sei, eu acho que é 

como se as pessoas não quisessem compromisso, é como se as 

pessoas não estivessem atentas com o que está acontecendo, é 

como se as pessoas não dessem tanta importância.” 

A mãe enaltece o trabalho do Programa de Educação Precoce feito anteriormente ao da 

inclusão do seu filho na rede pública do Distrito Federal: 

Mara: “Eu acho que o trabalho do Centro, o trabalho da Precoce, esse 

atendimento, faz uma diferença enorme na vida da criança.  

Aí ela vai para a rede, ela tem grande chance de chegar na rede 

mais preparada, chegar na rede e não achar aquele convívio tão 

estranho.”     

Todas as inferências feitas tanto pela professora quanto pela mãe, no tocante ao 

envolvimento e preparação dos participantes para o processo inclusivo, e que aqui foi 

intitulado como conhecimento e vivência compartilhada, só vêm reiterar dados já colhidos na 

literatura específica.  
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De acordo com Glat (2004), a família é o primeiro grupo formador e de extrema 

influência no desenvolvimento infantil. É na família onde ocorre o primeiro contato da 

criança com a sociedade e é nela que aprende e desenvolve atitudes sociais. Portanto, essa 

família necessita de apoio para essa tarefa. Esse apoio tende a minimizar o olhar diferenciado 

à criança com NEE.  

Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) enfatiza que a família com uma criança 

com necessidades especiais passa por fases que irão determinar o futuro dela mesma e dessas 

crianças: o luto simbólico, a busca por informações do problema do filho e a luta pró-ativa na 

potencialização das capacidades e habilidades do seu filho. Para que essas fases não perduram 

de forma negativa no desenvolvimento da criança, é preciso que a família receba o apoio 

necessário dos contextos próximos, ou seja, a escola. Em termos legais no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (1990), a família é obrigada a matricular seus filhos na rede regular de 

ensino.  

No tocante à escola, Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) reforça que a escola 

é a promotora social de desenvolvimento e construtora de saber. A autora ainda enfatiza que a 

aprendizagem pode ocorrer em outras instituições de convívio da criança, mas o maior papel é 

o da escola. E de acordo com a autora, “Aprender é constituir significado e ensinar não é 

apenas dar aula. É fazer o outro entender”. (KELMAN apud MACIEL e BARBATO, 2010, 

p.43)  

Este deve ser o papel da escola, promover o convívio social respeitando as 

particularidades e diferenças sem promover a exclusão no meio educacional.  

O que tem reforçado a atuação da escola são as leis que estabelecem o tratamento 

igualitário na escola e qual deve ser a sua atuação. De acordo com a Declaração de Salamanca 

(1994), o princípio da escola inclusiva é o de reconhecer e responder às necessidades de seus 

alunos (...) assegurando uma educação de qualidade de todos.  

Temos ainda o reforço do Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação 

Básica que estabeleceu na resolução nº2 de 2001- artigo 2º, a organização da escola em prol 

do aluno NEE: “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”.  
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As entrevistadas ainda fizeram referência ao Programa de Educação Precoce como 

suporte à inclusão das crianças com necessidades especiais. A Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal/Subsecretaria de Educação Pública/Diretoria de Ensino Especial 

estabeleceu diretrizes que fundamentam o atendimento educacional especializado na faixa 

etária de 0 a 3 anos através do Programa de Educação Precoce criado em 1987, vinculado 

também à educação infantil.  

O objetivo do programa é o de oferecer a este alunado, na mais tenra idade, recursos 

estimuladores destinados a promoção das potencialidades, aquisição de habilidades e 

competências, contribuindo no seu processo evolutivo e apoio ao processo de inclusão escolar 

em interface com a área da saúde e assistência social buscando, assim, sua melhoria de 

qualidade de vida e sucesso escolar. (SEEDF, DEE, 2005) 

 

7.3. A QUALIDADE NO COTIDIANO EDUCACIONAL E INCLUSIVO 

O terceiro tema mais explorado pelas participantes da pesquisa, que variaram na 

ordem de frequência de cada uma nas entrevistas, foi denominado pela busca na qualidade no 

atendimento no ambiente escolar. O ambiente pode ser educacional, mas não necessariamente 

inclusivo. Reconhecer e conhecer quais são as atitudes da sociedade, família e escola nessa 

etapa de vida do ANEE é essencial para assegurar sucesso. 

A professora vislumbra e trabalha para que a inclusão seja um processo iniciado nas 

bases da educação, ou seja, nas séries iniciais da escola:  

Neide: “Isso tem de acontecer bem cedo, por isso se você trabalha na 

educação infantil e aí vai para o primeiro, por segundo e 

terceiro ano, e a inclusão daqui a pouco será absoluta, ela não 

será tão pequena, porque ela (a inclusão) ainda está muito 

pequena. 

Ela reclama que a sociedade, ou a comunidade escolar, ainda tem comportamentos que 

interferem no convívio do aluno ANEE e seus pares, como o contato de seus filhos com os 

diferentes, mas a escola procura tratar todos da mesma forma: 

Neide: “Eu tive uma mãe: ele é autista, meu Deus do céu, o que vai ser 
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do meu filho. 

Todos aqui são tratados do mesmo jeito.” 

Neide ainda enfatiza o apoio dos pais na interação com a escola, em especial com a 

educação infantil: 

Neide: “O relacionamento tem sido maravilhoso, tranquilo, há uma 

participação dos dois, tanto professor quanto aluno.”  

 As adaptações que Neide tem feito da sua sala de aula para seu aluno com 

necessidades especiais permite a brincadeira como o maior incentivador no desenvolvimento 

das crianças: 

Neide: “A educação infantil, até porque é o primeiro período, não há 

necessidade de tanta adaptação, porque tudo é muita 

brincadeira, lúdico mesmo, coordenação motora, parquinho, 

vamos fazer castelinho, trabalhar o equilíbrio.” 

A mãe entrevistada faz reflexões preocupantes e fortes no tocante ao papel da escola e 

o descaso com as famílias e seus filhos especiais:   

Mara: “Eu sei que as crianças especiais recebem uma verba até maior 

que as outras. E nós sabemos que uma criança especial, o custo 

dela é muito maior do que de uma criança que não tem 

dificuldade nenhuma. E aí, eu te pergunto, para onde vai essa 

verba? Essa verba se desvia para outros lugares... Isso me 

entristece muito, porque eu vejo só que não posso ficar falando, 

porque os outros não querem, fica só eu falando. Só que 

ninguém sabe quem resolve.   

Eu tenho amigas que falam assim: meu filho está na escola, mas 

a professora não está nem aí, a escola não está nem aí.”  

Nessas colocações feitas pelas entrevistadas, pudemos perceber os avanços e os 

caminhos que ainda temos de percorrer como escola na convivência com o ANEE e sua 



54 
 

 

família, almejando a qualidade nos atendimentos. Corroborando com tudo o que foi dito por 

elas, podemos citar Aranha (apud BARBOSA, ROSINI e PEREIRA, 2007) retoma o que já 

foi dito e explanado muitas vezes, de que a educação inclusiva é um processo a ser construído 

por todos os envolvidos e obteremos sucesso se as nossas atitudes forem positivas.  

De acordo com Werner (MIETO et al apud MACIEL e BARBATO, 2010), a escola 

deve buscar um ensino dialógico no qual as interações sejam contextualizadas pelas histórias 

de vida de cada participante. Ainda ressaltando as autoras: 

“Aprender e ensinar na diferença nos impõe o desafio de pensar em práticas 

pedagógicas que façam do conceito de normalidade x anormalidade lugar de interrogação e de 

superação”. (p.03)    

Em se tratando desse contexto educacional, família, escola e o ANEE, as palavras 

pontuais são respeito, diversidade e igualdade (apud MACIEL e BARBATO, 2010). Segundo 

Figueiredo (2010), o papel do professor é o de quebrar paradigmas e preconceitos. No 

entanto, percebemos o professor como um ser contextualizado nas suas perspectivas histórico-

cultural que carrega consigo (WERNER in MIETO et al apud MACIEL e BARBATO, 2010).  

Perpassando pela Legislação Brasileira, temos vários documentos que garantem a 

qualidade na educação de alunos NEE. A LDB 9394/96 no seu artigo 59 preconiza que os 

sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização 

para atender as necessidades particulares de cada aluno. 

Ainda nas leis, a Política Nacional de Educação Especial (2007) tem como objetivo 

permitir o acesso, a participação e aprendizagem dos ANEE assegurando vários direitos, entre 

eles podemos citar, a participação da família e da comunidade e a transversalidade da 

educação especial desde a educação infantil até a educação superior.    

 

7.4. OS FRUTOS DA INCLUSÃO NOS PARÂMETROS DE IGUALDADE PARA 

TODOS 

O último tema levantado durante as entrevistas com a professora e a mãe foram os 

resultados de uma boa inclusão e da convivência entre sociedade, família e escola, por isso 

recebeu esse título. Vale ressaltar que esse item foi o terceiro, pela ordem, mais citado pela 

mãe do que pela professora.   
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A professora sente-se realizada pelo trabalho feito este ano, pela sua conquista por 

mais conhecimento e pelo aprendizado adquirido e que essas aquisições trazem respeito ao 

outro: 

Neide: “Estou muito realizada com o meu trabalho, desde o ano 

passado, esse ano então, para mim foi um aprendizado, eu digo 

que, o meu aluno aprendeu, mas eu aprendi muito mais com ele. 

Eu acho que com os outros alunos o meu olhar mudou. Você 

aprende a analisar.” 

Ela ainda enfatiza os atributos para aquele que pretende trabalhar com a educação 

especial e que a relação de troca que vivenciou só trouxe ganhos para a sua vida profissional e 

pessoal. 

Neide: “Tenho só um aluno com deficiência. Foi um trabalho bem lento 

com as famílias do aluno especial e com as outras famílias, 

trabalho de formiguinha. A coisa, é simples, é fácil, basta ter 

carinho, uma  certa paciência, que você aprende. Aprendi a 

olhar ele não com um olhar diferente, eu aprendi a conhecer 

ele.” 

A mãe Mara teve uma citação a mais que a professora no tocante aos resultados 

vivenciados por ela e seu filho. Ela enfatiza os reais ganhos que todos adquirem com a 

convivência com o diferente para o futuro da sociedade. 

Mara: “A turma que recebeu uma criança especial ela tem uma chance 

de se tornar em crianças melhores, que ela começa desde cedo a 

ver a deficiência, a trabalhar com essa deficiência e ela já vai 

formando um caráter sobre isso.” 

Na visão de Mara, a família precisa enaltecer e valorizar as ações da escola no trato 

com o ANEE e fortalecer ainda mais a relação família-escola. 

Mara: “A escola do meu filho, eu vejo assim, a equipe pedagógica 

abraçou o Rafael. Os professores têm um amor muito grande, eu 
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fico maravilhada com o trabalho do professor. 

eu vejo que a escola tem feito um bom trabalho.” 

 A mãe verbaliza de forma esperançosa no futuro da inclusão na sociedade, na família 

e na escola. Ela percebe que muito tem sido feito, mas muito ainda por fazer e acontecer. 

Mara: “Graças a Deus, muita coisa que tá mudando, eu espero que 

mude mais ainda, que tenha mais consciência, de leis que 

mudem em favor dessas crianças, em favor dessas pessoas, 

porque quem tem a ganhar, a família também ganha muito. A 

partir do momento que tem uma lei que ajude meu filho a ter 

uma qualidade de vida melhor, eu também ganho porque eu 

passo a ter mais tranquilidade.” 

   As respostas dadas por essas mulheres vêm em consonância com autores defensores 

de uma inclusão igualitária e com a própria Legislação Brasileira que defende e garante o 

atendimento dessa minoria, que são os alunos com necessidades educacionais especiais. 

Figueiredo (2010) enfatiza que nessa interação aluno-professor o crescimento acontece 

para todos os envolvidos e que essa mudança traz benefícios para toda a sociedade. O autor 

ainda completa: 

“Este novo olhar e esta nova forma de atuar proporcionam ampliação das 

possibilidades de crescimento profissional e pessoal do professor”. (FIGUEIREDO, 2010, 

p.40) 

Na Legislação Brasileira, a LDB 9394/96 evidencia a Educação Infantil como a 

primeira etapa da Educação Básica e assim reforçou a sua importância. Ainda na legislação, o 

Plano Nacional de Educação (MEC, 2001) destaca a educação infantil como o ponto inicial na 

educação da pessoa e complementa: 

“A Educação Infantil estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da 

vida emocional, da socialização. As primeiras experiências da vida são as que marcam mais 

profundamente a pessoa”. (PNE, MEC, 2001, p.13) 
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Segundo Madeira (apud MACIEL e BARBATO, 2010), as propostas e experiências de 

uma inclusão exigem de todos uma reflexão constante e continuada, que nos permita um olhar 

diferenciado, e que também seja compatível com a complexidade do ser humano, com a sua 

vivência sociocultural e com a sua capacidade de se tornar agente de transformação social.   

Kelman (apud MACIEL e BARBATO, 2010) defende: 

“Uma sociedade inclusiva privilegia o ser e não o ter, busca por uma realidade mais 

igualitária. Inclusão social é acima de tudo o reconhecimento da alteridade”. (KELMAN apud 

MACIEL e BARBATO, 2010, p. 49).    
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VIII. MEU PARECER DA VIAGEM (CONSIDERAÇÕES FINAIS) 

Esta pesquisa trouxe para mim muitas angústias, alegrias e anseios. Tem sido uma 

experiência maravilhosa. Na minha trajetória profissional de quase 20 anos de ensino especial 

passei por várias fases, se assim posso dizer. Lembro-me claramente da época que deveríamos 

incluir TODOS os alunos de ensino especial no ensino regular, e do sofrimento que sentimos.  

Recordo-me também, já na coordenação da Educação Precoce, há uns 9 anos, da 

pergunta de uma pessoa responsável pela inclusão de um aluno cadeirante egresso da precoce 

na escola regular: “Eu sou obrigado a receber esse aluno?” E eu veemente disse: “SIM!” Ele 

ainda questionou que a professora não tinha condições de atendê-lo e fazer um bom trabalho. 

E o pior para essa criança, a família não acreditava no seu potencial, apesar das suas 

limitações. E nós da Educação Precoce lutamos até onde nos foi permitido SONHAR POR 

AQUELA CRIANÇA.  

Hoje percebo, com a maturidade que adquiri, e entendendo que a inclusão total como 

queremos, com condições igualitárias, não teremos na sua totalidade, ou talvez, eu não as 

verei. Vivemos e compartilhamos nossas vidas com pessoas com o histórico pessoal 

carregado de suas perspectivas histórico-cultural, como defende Werner (MIETO et al  apud 

MACIEL e BARBATO, 2010). E assim, viveremos sempre essas diferenças de tratamento, de 

aceitação e de luta por igualdade. É claro que, apesar do meu desabafo e constatação, (eu 

acho) continuarei lutando pela inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais.   

Na Legislação Brasileira, temos vários documentos que tentam garantir o acesso e a 

permanência dos ANEE na escola. Lido muito com as leis para argumentar e discutir com os 

órgãos competentes e com as famílias. As famílias exercem o pátrio poder sobre as crianças, 

muitas desconhecem os seus direitos e até os seus deveres. E essas famílias, algumas abrem 

mão da inclusão por medo de encarar a realidade, por comodidade para eles (pais) ou por não 

acreditarem no potencial da criança e na visão que tem da escola dita, inclusiva.  

A mãe entrevistada carrega consigo o sofrimento, mas a luta tem sido a sua bandeira e 

a prioridade é levar outras famílias a adquirirem conhecimentos e aprenderem a andar 

sozinhas e a vislumbrarem um futuro melhor para si e para seus filhos. Ela entendeu que a 

escola é também um refém da burocracia brasileira e que devemos exigir das autoridades o 

empenho e ação nas causas para as pessoas com deficiência, que ela fez questão de defender 
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na entrevista. É uma mulher participativa e atuante na escola do seu filho e uma pessoa que 

vai atrás dos seus interesses, apesar dos outros.  

A professora, por sua vez, está atenta às diferenças de seus alunos e busca a 

participação da família. A sua atuação em sala de aula tem sido a de apoiar, favorecer e 

proporcionar ao educando, seja qual for ele, a construção do seu aprendizado. O mais 

satisfatório para mim é entender que a professora, e as falas dos seus colegas, buscam o 

conhecimento sem esperar a ação das entidades superiores educacionais. E ela passa a 

percepção de que há e que pode haver um bom relacionamento entre família e escola, na 

pessoa do professor, que é a pessoa diretamente relacionada com a família.  

Na visão dessas duas mulheres, é importante o envolvimento de cada um: sociedade, 

família e escola na transformação, na aceitação e na ação que deve ser exercida por todos no 

processo inclusivo.  

As percepções e traduções que pude fazer ao longo desse período de pesquisa, 

entrevista e de análises, demonstram que alguns assuntos ou temas são antigos com soluções e 

atitudes ainda tímidas e pequenas para o que a realidade pede.  

No momento das análises, senti falta de não ter feito entrevista com um gestor, direção 

ou supervisor pedagógico, para confrontar com as outras entrevistas, para assim tentar 

explanar os melhores caminhos na condução da relação família-escola na inclusão de alunos 

com necessidades especiais.  

Minha intenção com este trabalho não é apontar erros e falhas da família ou da escola, 

mas buscarmos, juntos, a resolução dos problemas encontrados ao longo do percurso. Sei que 

a maior tarefa é da escola, de dar inclusive subsídios para a família. Precisamos, portanto, 

rever nossos conceitos e atitudes.  

A educação deve também criar parcerias com a área da saúde, no tocante ao auxílio às 

famílias com crianças ANEE que muitas vezes clamam por ajuda psicológica, médica e 

assistencial.  

Levanto aqui meus questionamentos que ainda muito me angustiam mesmo após a  

construção desta pesquisa: 
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 Como preparar a família para inserir na sociedade e na escola o filho com 

ANEE, quando ela mesma não entende essa situação? A quem cabe esta 

tarefa? 

 E a preparação da escola e do professor? O responsável por essa tarefa é o 

professor da sala de recursos?  

 E os professores itinerantes? Por que acabar com esse papel já que ele fazia a 

intermediação entre regional e escolas, quando da chegada de alunos novos na 

escola com necessidades educacionais especiais? 

Acredito que os meus questionamentos sejam assuntos para novas pesquisas e novos 

confrontos. Assuntos como, a não aplicação das leis pelas instituições educacionais e tantos 

outros.    

É preciso entender que não adianta você estar num local onde a inclusão deve 

acontecer, se você não tiver mente aberta para aceitar e incentivar o aluno NEE.          

Eu gostaria de concluir com a fala perfeita de Madeira (apud MACIEL e BARBATO, 

2010): 

As experiências educacionais inclusivas não decorrem de receitas, listagens 

ou ainda recomendações, mas que se orientem por uma ética para o outro, 

estabelecida na relação entre os parceiros do contexto compreendidos como 

sujeitos de seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. (MADEIRA 

apud MACIEL e BARBATO, 2010, p.70)   
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ANEXO 1 - ENTREVISTA COM A MÃE 

Categorias Temas Verbalizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inclusão: Bem 

comum 

A inclusão é uma 

visão linda 

acho a idéia linda, eu sou uma pessoa 

que abracei a causa.  

A inclusão deve ter 

uma ação conjunta 

É um trabalho que tem que ter uma 

força conjunta. 

A inclusão não 

abrange todos os 

alunos 

Mas, particularmente, eu acho que a visão da 

inclusão, infelizmente, ela não abrange todas 

as crianças especiais. 

A inclusão é um 

sistema ainda falho 

eu particularmente vejo que o sistema é 

falho. É um projeto lindo, mas, infelizmente, 

eu vejo que nem todos abraçam a causa. 

Então, já começa a falha daí. 

 O sentimento de luto 

na família  

Foi uma situação muito triste, porque você 

jamais imagina isso, naquele momento você 

fica com um sentimento de perda, uma 

sensação de luto 

O empenho da família  eu sempre acho que a gente pode fazer mais.   

A família e o filho 

especial 

o pai que tem uma criança especial ele acaba 

se tornando um pai especial também 

Não cobrar muito da 

escola 

Eu tenho aprendido que o ideal não é você 

cobrar muito da escola,  

A família fazendo a 

sua parte no processo 

inclusivo 

é você tentar fazer a sua parte. 
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A escola mais parceira 

da família 

Eu acho que a escola deveria ser mais 

parceira. 

A família como 

parceira da escola  

eu acho que o papel principal seria a própria 

família reconhecer a importância dela como 

parceira da escola. 

A ação da família 

diante das 

dificuldades 

Você não pode ficar se vitimizando a vida 

toda, você não pode ficar com a figura de 

coitado, você tem que levantar, sacudir e ir 

embora. Você tem que pedir a Deus couro de 

jacaré.  

Professores sem 

suporte pelo sistema  

Os professores têm um amor muito grande, 

eu fico maravilhada com o trabalho do 

professor, porque eu sei que não tem muito 

suporte. A própria rede não dá esse suporte 

A família 

influenciando os 

políticos 

nós temos que ir a quem realmente manda. 

Quem manda é quem faz as nossas leis. 

Incluir requer 

mudanças  

Eu acredito que essa mudança teria que 

começar dentro da própria regional, 

dos meios acadêmicos que gerem todo 

o sistema.  

Nós teremos de mudar todo um sistema 

desde a gestão educacional, desde uma 

regional, desde o próprio governo. 

 

 

A inclusão é um 

trabalho complexo 

É um trabalho muito complexo, ele abrange 

um grupo muito grande começa pelo próprio 

sistema. 
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Conhecimento e 

Vivências 

compartilhada 

Conscientizar para 

incluir 

A conscientização tinha que ser sociedade, 

família, escola. Mas aí como não existe essa 

conscientização, porque é assim, é fácil eu 

falar de algo que eu sinto. 

A inclusão e o papel 

das autoridades 

superiores 

Eu acredito que deveria começar pela própria 

rede de ensino, essa mudança, acho que 

deveria vir de lá de cima. 

Eu acredito que essa mudança teria que 

começar dentro da própria regional, 

dos meios acadêmicos que gerem todo 

o sistema.  

Educar começa na 

família  

a família acha que a educação, e tudo o que 

se relaciona à educação do filho é dentro da 

escola. E nós sabemos que não é isso.  O 

ideal seria a educação começar em casa e dar 

continuidade na escola, mas, muitas vezes, 

os pais querem passar essa responsabilidade 

somente para a escola. 

Educar é papel da 

família 

a família acaba esquecendo que o papel 

é dela, de educar, de amar, de proteger, 

e está passando para a escola.  

Respeitar as 

particularidades 

cada criança tem a sua peculiaridade. O meu, 

por exemplo, tem alguma dificuldade que de 

repente, o filho de uma minha amiga não 

tem. 

A família deve 

conhecer seus direitos 

e deveres 

Então, eu tive que ler e me informar para 

saber os direitos dos meus filhos, os meus 

direitos como mãe, saber os direitos deles 
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com como criança especial. 

A maior tarefa dos 

pais 

Eu acho que é isso que todos os pais 

tinham que criar..., possibilidades de 

ter uma vida, um padrão de melhor 

qualidade, nós como pais temos o 

direito de dar isso a eles. Até porque se 

um dia eles ficarem sem nós, o que 

será deles?Por isso esse trabalho tem 

que ser feito hoje, nós temos que 

plantar hoje juntamente com eles para 

amanhã colher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento e 

vivências 

compartilhada 

O diagnóstico do filho 

especial 

Eu optei por pegar aquele diagnóstico e fazer 

de conta que ele não existe e trabalhar com o 

meu filho. 

A família deve buscar 

conhecimento 

Eu não tive outra opção, ou eu estudava e lia 

para saber como tudo acontece, ou então 

tudo isso ia me levar junto. 

A escola precisa ter 

mais sensibilidade 

nem te dá tanta atenção naquilo que 

você traz para ela. Então, eu acredito 

que deveria ser mais uma questão de 

sensibilidade. 

A escola deve ouvir 

sugestões dos pais 

Eu já dei várias sugestões lá, mas eu não sei, 

eu acho que é como se as pessoas não 

quisessem compromisso, é como se as 

pessoas não estivessem atentas com o que 

está acontecendo, é como se as pessoas não 

dessem tanta importância. 

A escola dá apoio a escola não tem esse suporte todo, porque a 
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pedagógico escola está aí para dar apoio pedagógico. 

A escola 

conscientizando os 

pais 

Eu acho que a escola deveria fazer um 

trabalho de conscientização com os pais, a 

ponto de intimar mesmo esses pais 

 A escola deve 

promover o convívio 

social 

porque a partir do momento que tira ela de 

sala, coloca ela com uma criança sozinha ela 

já perde aquele convívio social com as 

demais crianças. 

A escola promovendo 

palestras para os pais    

Fazer uma reunião a cada mês, não assim 

para falar de trabalhos pedagógicos da 

escola, mas de uma reunião que falasse um 

pouco sobre o lado emocional, que falasse  

um pouco sobre limites. 

Preparação do 

professor para receber 

alunos 

Será que ela foi preparada? Será que ela sabe 

como tratar uma criança TGD? 

 Eu acho que tinha que começar um princípio 

de preparar essa escola, preparar esse 

professor. 

A falta de informação 

e Preconceito 

Quando eu fiquei sabendo disso, pensei no 

tamanho da falta de informação e de 

preconceito. 

A conscientização da 

sociedade  

Eu acho que a população precisa ser 

sensibilizada quanto à deficiência, não 

pensar assim, ah coitadinho. 

Ela é uma pessoa especial porque ela tem 

uma dificuldade, mas isso não a torna melhor 

nem pior que ninguém. Isso torna ela uma 

pessoa como eu, como você, mas que ela 



69 
 

 

necessita de cuidados a mais do que eu, do 

que você. 

 

 

 

 

A inclusão: Bem 

comum 

A Educação Precoce 

dá suporte para a 

inclusão 

Eu acho que o trabalho do centro, o 

trabalho da Precoce, esse atendimento, 

faz uma diferença enorme na vida da 

criança.  

aí ela vai para a rede, ela tem grande 

chance de chegar na rede mais 

preparada, chegar na rede e não achar 

aquele convívio tão estranho.     

 

 

 

 

A qualidade do 

cotidiano 

educacional e 

inclusivo 

A escola e o descaso 

com os alunos ANEE 

Eu tenho amigas que falam assim: meu filho 

está na escola, mas a professora não está nem 

aí, a escola não está nem aí. 

O mau uso da verba 

destinado aos ANEE 

Sendo que eu sei que as crianças especiais 

recebem uma verba até maior que as outras. 

E nós sabemos que uma criança especial, o 

custo dela é muito maior do que de uma 

criança que não tem dificuldade nenhuma. E 

aí, eu te pergunto, para onde vai essa verba? 

Essa verba se desvia para outros lugares. Isso 

me entristece muito, porque eu vejo só que 

não posso ficar falando, porque os outros não 

querem, fica só eu falando. Só que ninguém 

sabe quem resolve. 

 

 

 

Os Frutos da 

inclusão nos 

A atuação da escola 

no olhar da família 

A escola do meu filho, eu vejo assim, a 

equipe pedagógica abraçou o Rafael. Os 

professores tem um amor muito grande, eu 

fico maravilhada com o trabalho do 

professor. 

eu vejo que a escola tem feito um bom 
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parâmetros de 

igualdade para todos 

trabalho. 

Quebra de 

Preconceitos 

A turma que recebeu uma criança 

especial ela tem uma chance de se 

tornar em crianças melhores, porque 

ela começa desde cedo a ver a 

deficiência, a trabalhar com essa 

deficiência e ela já vai formando um 

caráter sobre isso. 

O futuro e a esperança 

de dias melhores 

graças a Deus, muita coisa  tá 

mudando, eu espero que mude mais 

ainda, que tenha mais consciência, de 

leis que mudem em favor dessas 

crianças, em favor dessas pessoas, 

porque quem tem a ganhar, a família 

também ganha muito. A partir do 

momento que tem uma lei que ajude 

meu filho a ter uma qualidade de vida 

melhor, eu também ganho porque eu 

passo a ter mais tranquilidade. 

 

ANEXO 2 - ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

Categorias Temas Verbalizações 

 

 

 

 

A inclusão 

envolvendo todos  

A inclusão ela tem que acontecer em todo o 

contexto 

Envolver todos da 

escola 

o professor, a escola, o diretor, o 

orientador, todos têm que estar 

envolvidos nesse processo. 
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A inclusão: Bem 

comum  

 A escola não é creche A realidade dos pais é que alguns acham que 

a escola é uma creche, a gente sabe que não 

é isso. Mas, infelizmente, para você 

desmitificar isso da cabeça do pai, é um 

pouco difícil. 

Envolver a 

comunidade escolar 

Aqui na escola temos a semana da 

inclusão, que eu acho excelente por 

que mostra que a escola está aberta 

para receber os alunos.  

A escola procura envolver os pais em 

tudo, eu não me recordo de nada que 

ela tenha feito que não tenha envolvido 

os pais. Tá tudo certinho, ao meu ver. 

A participação dos 

pais na educação 

infantil 

Na educação infantil não temos esse 

problema, eles são bem participativos, 

ativos, tudo o que você precisa 

Incluir começa na 

família 

Ela tem que começar primeiro com os pais, 

com a família 

 

 

 

 

 

 

 

A família preparada 

para apresentar o filho 

à escola e a sociedade  

o pai que estar preparado também para falar 

para a escola qual a deficiência do filho, o 

que ele tem, quais as necessidades. 

A escola preparando 

para a inclusão 

A escola tem que estar preparada, 

capacitada, saber conhecer essa 

criança.   

Tivemos também palestras sobre a 

inclusão e isso é um ponto sempre bem 

exposto aqui na escola, porque a escola 

é uma escola inclusiva.  
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Conhecimento e 

vivência 

compartilhada 

a gente tenta mostrar que  ser diferente 

é normal. 

 O despreparo da 

comunidade escolar 

para a inclusão 

a própria comunidade ainda não está 

preparada para saber que o seu filho está 

sendo atendido, não sei se são essas palavras, 

ou estudando junto com um aluno com 

necessidades especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento e 

vivências 

compartilhada 

A ação do Estado e as 

Políticas Públicas 

eu acho que está muito bonito na lei, é linda 

a lei, maravilhosa. Só que na hora de 

acontecer o mesmo do papel não acontece, 

entendeu. O próprio Estado desconhece a 

real necessidade da escola, 

A importância do 

conhecimento do 

professor 

você chega na sala e chegam e falam, você 

tem um aluno TGD (transtorno do 

desenvolvimento global), um aluno ANEE 

(aluno com necessidades educativas 

especiais), e aí? Não houve primeiro uma 

preparação daquele professor, sabe, de 

repente, você chega e o aluno já está em sala, 

e aí não preparou aquele aluno, não preparou 

o caminho.  

quando o professor sente que tem que correr 

atrás, ele corre atrás e busca atender, 

pesquisa. 

A confiança dos pais 

nas atividades da 

escola  

o pai deve confiar um pouco mais na escola, 

principalmente na educação infantil, eles têm 

uma desconfiança imensa. A mãe veio me 

questionar. Deixar as crianças voarem mais 

A Educação Precoce porque se essa criança tivesse ido para uma 
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incentivando o 

desenvolvimento 

infantil 

estimulação precoce, hoje ela estaria muito 

bem. 

Tudo começa nos 

cuidados Pré-natais 

Primeiro tem que começar na saúde e isso 

paulatinamente passando para instruir a 

família, instruir a mãe e o pai, lá no pré-

natal, lá na hora que a criança tá para nascer. 

O médico fica esperando que seja um parto 

normal que não era para ser um parto normal 

e sim cesáreo, e essa criança tem sofrimento, 

tem uma série de complicações e isso vai 

gerar um impacto lá mais tarde na formação 

dele 

Adaptações 

arquitetônicas e 

curriculares 

tem que estar adaptada para receber esse 

aluno, tem que ter uma sala adaptada para 

esse aluno.  

O banheiro da escola não está adaptado.   

Deveria ter rampa para essa criança se 

locomover melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

A Inclusão 

educacional 

propriamente dita 

Isso tem de acontecer bem cedo, por isso, se 

você trabalha na educação infantil e aí vai 

para o primeiro, por segundo e terceiro ano, 

e a inclusão daqui a pouco será absoluta, ela 

não será tão pequena, porque ela ainda está 

muito pequena. 

Tratamento igualitário 

para todos os pais 

Todos aqui são tratados do mesmo jeito. 

O lúdico na educação a educação infantil, até porque é o primeiro 

período, não há necessidade de tanta 
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A qualidade no 

cotidiano 

educacional e 

inclusivo  

infantil adaptação, porque tudo é muita brincadeira, 

lúdico mesmo, 

O Preconceito na 

comunidade escolar 

Eu tive uma mãe: ele é autista, meu Deus do 

céu, o que vai ser do meu filho? 

A influência da 

interação com os pais 

O relacionamento tem sido maravilhoso, 

tranquilo, há uma participação dos dois, 

tanto professor quanto aluno.  

 

 

 

Os frutos da inclusão 

nos parâmetros de 

igualdade para todos 

O conhecimento e 

vivência gera respeito 

Estou muito realizada com o meu trabalho, 

desde o ano passado. Esse ano então, para 

mim foi um aprendizado, eu digo que o meu 

aluno aprendeu, mas eu aprendi muito mais 

com ele. Eu acho que com os outros alunos o 

meu olhar mudou. Você aprende a analisar. 

A importância da 

sensibilidade e 

percepção do contexto 

Tenho só um aluno com deficiência. 

Foi um trabalho bem lento com as 

famílias do aluno especial e com as 

outras famílias, trabalho de 

formiguinha. A coisa, é simples, é 

fácil, basta ter carinho, uma  certa 

paciência, que você aprende. Aprendi a 

olhar ele não com um olhar diferente, 

eu aprendi a conhecer ele. 

 

 

 


