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INCLUIR É HUMANIZAR CAMINHOS 
 

Mundo ocidental. 
Final do século 20. 

Todos têm pressa, muita pressa. Uma pressa louca de viver, de trabalhar, de saber 
mais, de alcançar objetivos, de ter, de realizar, de amar e de ser amado, de 

preferência sendo feliz antes de envelhecer. O tempo é pouco. 
A vida nas grandes cidades pode ser comparada a uma enorme avenida. E a 

maioria da população anda bem nessa avenida. Automóveis e outros veículos 
dividem as pistas em alta velocidade. Aparentemente não há regras. Ninguém para. 
Nas ruas vicinais, que levam até a grande avenida, carros tentam em vão superar o 

cruzamento e entrar nela. São pessoas que também têm pressa, compromissos, 
objetivos. Reclamam, buzinam, nada adianta. Prejudicam-se muito. Nem sinais, 

pistas de ultrapassagem ou acostamento. Só consegue entrar na avenida principal 
quem tem muita sorte, é extremamente hábil na direção ou está desesperado a 

ponto de cometer uma loucura, arriscando até a vida. É o caus. 
A grande avenida tem uma particularidade. Vai se ramificando. As ramificações 

desembocam justamente nas tais ruelas transversais. Não há outra saída. Assim, 
quem está na avenida hoje vai estar nas ruas vicinais amanhã. 

Para ir adiante, só há uma alternativa. Instituir nova ordem nessa enorme avenida. 
Mais que isso, será preciso reformular a concepção de avenida. Quem sabe 

começando por algo aparentemente simples, como a colocação de sinais? Que 
ninguém se iluda. Com tanta pressa, a maioria dos motoristas rejeitará de imediato a 

ideia. Como andar mais devagar a partir de agora? Reformular tudo? Quem paga o 
prejuízo? Além da parada obrigatória nos sinais, a avenida deverá ter pistas para 

quem precisar andar mais devagar sem ser amaldiçoado pelos motoristas que por 
tanto tempo se acostumaram a ter a rua principal só para eles. 

No início vai ser difícil. Até os apressadinhos perceberem que os benefícios das 
mudanças virão para todos. Nesse dia, vai ser uma festa. Aí, sim, estaremos a 

caminho da avenida, digo, da sociedade inclusiva. 
 

Cláudia Werneck 
Extraído do livro Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva  
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RESUMO 

 

A inclusão escolar da criança com deficiência intelectual nas instituições regulares 
de ensino é um direito descrito na Constituição Brasileira (1988) e que ganha força 
no Brasil a partir do momento em que o país concorda com a Declaração Mundial de 
Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 
elaborada em Jomtien, em 1990, na Tailândia, optando pela construção de um 
sistema educacional inclusivo. Contudo, entre o direito assegurado e o trabalho 
oferecido estão as famílias. Há vários estudos que investigaram a relação entre 
família-escola (BOAVENTURA, 2008; DUQUE, 2008; SANTOS, 2012; BARROS, 
2009; SILVA, 2009; ARANTES, 2013; MAIOLA, 2009), porém poucos trabalhos 
tiveram a finalidade de ouvir este lado do eixo da inclusão escolar, a família, 
sobretudo na educação infantil (LUIZ, 2009; RUBIM, 2009; LIMA, 2009). Nesse 
contexto, pergunta-se: Como as famílias de crianças com Deficiência Intelectual 
pensam o trabalho da educação infantil na inclusão escolar? Esta pesquisa, 
vinculada ao grupo de pesquisa Contextos Educativos e Prática Docente, da linha de 
pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional, é de fundamento analítico 
qualitativo e tem como objetivo geral compreender o que pensam as famílias de 
crianças com deficiência intelectual sobre o processo de inclusão na educação 
infantil. Para alcançar esse objetivo, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 
identificar quais as perspectivas das famílias em relação à educação infantil e ao 
desenvolvimento da criança; verificar as relações entre a família e a escola; verificar 
a percepção dessas famílias em relação à vida escolar de suas crianças. A pesquisa 
baseou-se em entrevistas semiestruturadas com seis famílias de crianças entre 2 e 5 
anos de idade com deficiência intelectual, matriculadas na rede regular, pública ou 
particular de educação infantil da Grande Florianópolis (SC). As respostas dessas 
famílias foram divididas e analisadas a partir de unidades de significância 
distribuídas em quatro eixos norteadores: a) É a educação infantil para as famílias: 
necessidade ou opção; b) Participação da família na escola e na vida escolar de 
suas crianças; c) Orientação da família para a vida escolar da criança; d) Percepção 
dos pais sobre a criança na vida. Os dados obtidos evidenciaram que os pais, em 
sua maioria, a princípio, buscam, na escola, um lugar seguro para seus filhos. Além 
disso, eles aprovam o trabalho da escola como um ambiente que propicia o 
desenvolvimento. Apesar da relação cordial entre família e escola, percebe-se a falta 
de comunicação e a troca de orientações sobre a criança. Os pais conhecem seus 
filhos, falam de dúvidas sobre seu futuro e, de maneira geral, acreditam em seu 
potencial. As famílias reconhecem a inclusão no ambiente escolar, nas relações 
sociais, nas interações dos filhos com as outras crianças e adultos. Contudo, para 
uma melhor efetivação dessa inclusão, é necessário que família e escola caminhem 
juntas, trocando anseios, dúvidas, conquistas e orientações. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Família-escola. Deficiência intelectual. 
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ABSTRACT 

 

School inclusion of children with intellectual disabilities in regular educational 
institutions is a right that is described in the 1988 Brazilian Constitution, and which 
gained strength in Brazil from the moment the country agreed with the World 
Declaration on Education for All: meeting the basic learning needs, drafted in 
Jomtien, Thailand, in 1990, opting for the construction of an inclusive education 
system. However, between the assured right and the work offered are the families. 
There are several studies that investigate the relationship between the family and the 
school (BOAVENTURA, 2008; DUQUE, 2008; SANTOS, 2012; BARROS, 2009; 
SILVA, 2009; ARANTES, 2013; MAIOLA, 2009), but there are few studies with the 
purpose of hearing this side of school inclusion: the family, especially in early 
childhood education (LUIZ, 2009; RUBIM, 2009; LIMA, 2009). In this context, the 
question is asked: What do families of children with intellectual disability think about 
the work of early childhood education in relation to school inclusion? This study, 
which is linked to the research group Educational Contexts and Teaching Practice of 
the line of research Teaching Practice and Professional Training, uses a qualitative 
analytical methodology. Its overall objective is to understand what the families of 
children with intellectual disabilities think about the inclusion process in early 
childhood education. To achieve this goal, the following specific objectives were 
outlined: to identify the perspectives of these families in relation to early childhood 
education and child development; to determine the relationships between the family 
and the school; and to determine the perceptions of these families regarding their 
children’s school life. This research was based on semi-structured interviews with six 
families of children aged between 2 and 5 years with intellectual disabilities, enrolled 
in regular public or private educational institutions in Florianopolis (SC). The 
responses given by these families were divided and analyzed based on units of 
significance, divided into four guiding principles: a) Is nursery school, in the families’ 
perspective, a necessity or an option; b) The family’s participation in school and in 
their children’s school life; c) Family guidance for the child’s school life; and d) the 
patents’ perceptions of the child in life. The data showed that most parents, at first, 
seek in the school, a safe place for their children. They also approve of the work of 
the school as an environment that fosters development. Despite the cordial 
relationship between the family and the school, it is noticed that there is a lack of 
communication and exchange of guidance on the child. Parents know their children, 
talk about their doubts about their children’s future, and in general, believe in their 
potential. The families recognize the inclusion in the school environment, in social 
relations, and in their children’s interactions with other children and adults. However, 
for better execution of this inclusion, it is necessary for the family and the school to 
walk together, exchanging anxieties, doubts, achievements and guidelines. 
 
Keywords: Inclusion. Family-school. Intellectual disability. 
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1 INTRODUÇÃO: TEMA DA PESQUISA  

 
 

Pessoas deficientes. Esse era, para mim, o único termo existente para definir 

as pessoas “não normais” ou “doentes mentais” durante minha infância e 

adolescência. Era pouco comum encontrarmos, pelas ruas, nas décadas de 1970 e 

1980, pessoas com alguma deficiência. Não me lembro de vê-las nas escolas que 

estudei. 

Em 2000, efetivei-me na rede pública municipal e passei a ter maior contato 

com uma menina com Paralisia Cerebral. Ela não era do meu grupo, pois, segundo o 

regimento do núcleo de educação infantil, onde eu trabalhava, ficaria com a turma 

onde houvesse crianças com deficiência os professores mais antigos na instituição. 

Mesmo assim, nos horários de atividades coletivas, como parque, festas, refeitório, 

eu aproveitava para aproximar-me e conhecer mais sobre a criança, seus encantos 

e suas limitações. 

Dois anos depois, tornei-me mãe de um menino com hidrocefalia, com 

sequelas físicas e cognitivas até hoje não definidas. Exames, diagnósticos, 

prognósticos, terapias, pesquisas - a vida de toda família mudou. Foram incessantes 

buscas por atendimentos e tratamentos que pudessem melhorar a qualidade de vida 

da criança.  

Contrariando a opinião médica, mas com o apoio da fisioterapeuta, decidimos 

que iríamos matricular meu filho, então com 1 ano, em uma creche regular. A tarefa 

não foi tão simples, recebemos muitos nãos das creches, nem sempre de forma 

direta. Ouvimos muitas desculpas: aceitamos quando estiver desfraldado, aceitamos 

quando estiver caminhando, ele precisa estar se comunicando... Desesperador... 

nós não sabíamos como ele iria desenvolver-se. Nesse momento, eu me deparei 

com um novo problema: a escolarização do meu filho, como ela seria? 

O maior apoio veio da fisioterapeuta que, pela experiência com outras 

crianças, sempre acreditou na potencialidade de meu filho. Um dia, ela segurou no 

meu braço e falou: “tu vais exigir dele 100%, cobrar como tu cobras de teus alunos, 

e ele, só ele poderá dizer qual o próprio limite”. Ela disse que ele precisaria ir para a 

escola regular, pois, além de uma necessidade, era um direito dele. E, ainda, deu 

outra dica, que eu deveria ir à escola, conhecer o projeto político pedagógico da 

escola e só depois apresentar e falar sobre as possíveis dificuldades da criança.  
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Aprendi, ali, que não é a escola que tem que escolher a criança e sim a família que 

tem que escolher a escola. Foi ali que eu passei a entender que a inclusão é mais 

do que simplesmente manter junto. 

Entendemos que na vida e também na escola, alguns obstáculos são 

transpostos da mesma forma que outros surgem. Contudo, por mais contraditório e 

trabalhoso que possa parecer, a inclusão é uma realidade, e se faz necessária. 

Compreendemos, também, que a inclusão escolar de crianças com algum tipo de 

deficiência é um ponto polêmico, mas um direito das crianças e das famílias. Leis, 

projetos e programas são elaborados com a finalidade de tornar essa ação uma 

realidade comum.  

No Brasil, a educação inclusiva ganha força a partir do momento em que o 

país concorda com a Declaração Mundial de Educação para Todos: Satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, elaborada em Jomtien, em 1990, na 

Tailândia, optando pela construção de um sistema educacional inclusivo. Em 1994, o 

Brasil reafirma seu compromisso ao adotar a Declaração de Salamanca (BRASIL, 

2004) que recomenda incluir a pessoa com deficiência na escola regular de ensino, 

reforçando o direito dessas pessoas em uma sociedade de aprendizagem. Iniciando, 

a partir daí, um processo de transformação no sistema educacional no Brasil.  

Em 1994, é publicada, pela primeira vez, a Política Nacional de Educação 

Especial pela Secretaria de Educação Especial do MEC (BRASIL, 1994). Ainda, em 

1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9394/96 (BRASIL, 1996) que promove a inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino regular como compromisso do poder público. Segundo Forgiarini (2013), por 

meio da LDB, novas diretrizes professam efetivar a educação inclusiva preconizando 

as questões de financiamento, quanto à formação de professores, à organização 

dos serviços prestados aos alunos incluídos, às modificações necessárias para que 

ocorra o “acolhimento” desses alunos. Em 2008, a partir dos avanços do 

conhecimento e das lutas sociais, é apresentada a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com a finalidade de elaborar 

políticas públicas que promovam educação de qualidade a todos os alunos (BRASIL, 

2008). 

Para pesquisar a relação educação infantil e famílias de crianças com 

deficiência Intelectual, definimos o período 2008-2013 com a finalidade de perceber 
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como vem acontecendo a inclusão a partir da Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Durante esse período, percebemos 

que é vasto o número de trabalhos e pesquisas sobre a relação família e educação 

infantil como: Pinto (2013), Almeida (2013), Casanova (2011), Oliveira (2011), Silva 

(2011), Gomes (2010), Monção (2013), Moreno (2012), Almeida (2011), Assis 

(2010), Pamplin (2010). Porém, são escassos, no Brasil, trabalhos referentes à 

educação infantil e à família quando se fala em inclusão escolar de crianças com 

deficiência. Nos poucos trabalhos encontrados sobre as perspectivas das famílias de 

crianças com deficiência na inclusão escolar, tais quais Luiz (2009), Rubim (2009), 

Lima (2009), observamos que é um subitem que tem por objetivo dar subsistência a 

outro tema pesquisado.   

A partir de 2008, encontramos um expressivo número de pesquisas e 

trabalhos que abordam o tema inclusão, sobretudo no que diz respeito às políticas 

públicas e à visão/perspectiva do docente em relação a essa ação: Boaventura 

(2008), Duque (2008), Santos (2012), Barros (2009), Silva (2009), Arantes (2013), 

Maiola (2009). No entanto, ao pesquisar sobre a inclusão no Brasil, percebemos que 

as famílias em relação à inclusão escolar são pouco investigadas - o que parece 

tornar essa relação unilateral. Quando as famílias são deixadas de lado pelas 

instituições, estas parecem ser incapazes de colaborar com a evolução e o 

desenvolvimento de seus filhos, como se fosse possível separar ou ignorar o que a 

criança vivencia em casa e na instituição.  

Atuando há algum tempo na educação, sinto um grande distanciamento e 

falta de parceria nas relações entre a instituição escolar e as famílias. Cada lado 

trata a criança ao seu modo, conforme o que acredita e sabe, esquecendo que a 

criança é uma só. Esse distanciamento pode criar uma lacuna ainda maior no 

trabalho quando se trata de uma criança com algum tipo de dificuldade de 

aprendizagem, de deficiência, ou qualquer problema emocional, social ou de saúde 

que requeira cuidados e atenção especiais. 

A parceria entre os dois lados – escola e família - deve manter-se forte, 

sempre com uma relação na qual educador e família tornam-se, não colegas de 

trabalho ou familiares, mas sim criadores de um vínculo especial, sendo a criança, o 

afeto comum e a escola seu lugar de expressão (OLIVEIRA et al., 1992). Assim, em 

casos de crianças com algum tipo de déficit, essa ligação precisa ser ainda mais 
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estreita e, aos pais, deve ser dada voz, como sujeitos desse processo de inclusão, e, 

muitas vezes, tornando-se essa relação, uma tríade com terapeutas e médicos 

envolvidos no tratamento desse infantil. Oliveira et al. (1992) utilizam a expressão 

“abrir portas”, ou seja, admitir que a instituição compartilhe com a família, fazendo 

parte, assim, do desenvolvimento da criança. Esse compartilhar engloba sucessos e 

dificuldades de um trabalho de colaboração mútua. “Sem dúvida, há que se 

determinar o que deve ser responsabilidade da creche e o que deve ser da família. 

Mas os papéis de cada um só vão se construindo a partir do exercício cotidiano de 

dialogar” (OLIVEIRA et al., 1992, p. 116). 

Ao que parece, a grande dificuldade está em cada lado - família e instituição -, 

entender e aceitar a sua função, o seu papel. É necessário que a criança passe a 

ser vista como um ser único, mas que participa de duas instituições distintas que se 

completam. Contudo, como os pais participam dessa relação? O que pensam? O 

que esperam da inclusão de seus filhos na escola de educação infantil? Assim, 

tentando entender um pouco mais dessa relação, com o objetivo de ouvir esse outro 

lado do eixo da inclusão escolar, a família, elaboramos a seguinte questão 

problema: Como as famílias de crianças com Deficiência Intelectual pensam o 

trabalho da educação infantil na inclusão escolar?  

Para a realização desta pesquisa, foi necessário eleger alguns critérios 

delimitadores que caracterizassem os possíveis sujeitos a serem investigados. O 

primeiro critério a ser estipulado foi o de ouvirmos as famílias de crianças 

matriculadas na rede regular de ensino, pois só assim poderíamos investigar a 

inclusão escolar e não apenas o processo de escolarização.  

Além de a educação infantil ser a área profissional da pesquisadora e esta ser 

mãe de criança com deficiência, entendemos que, embora no ensino fundamental 

ficar mais evidenciado as diferenças educacionais entre as crianças, já na educação 

infantil a criança com alguma deficiência ou limitação demanda atenção diferenciada 

do professor e mesmo do grupo como um todo, ou seja, é na educação infantil que 

se inicia o processo de inclusão. Assim, buscarmos crianças de até seis anos que 

frequentam a educação infantil foi outro critério a fazer parte desta pesquisa. 

A deficiência intelectual, seja ela associada à paralisia cerebral, a síndromes 

ou a transtornos, foi outro critério escolhido pelo fato de não ter uma característica 

própria, diagnóstico único e, muitas vezes, apresentar uma incógnita no 
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desenvolvimento da criança. Diferentemente da deficiência física, cujos diagnósticos 

são alcançados com mais rapidez e exatidão, na deficiência intelectual o quadro 

biológico pode ou não identificar que há a existência de uma dificuldade ou 

anomalia. Só a interação com o meio e os estímulos é que poderão mostrar como a 

criança irá desenvolver-se.  Dessa forma, as crianças das famílias participantes 

dessa pesquisa apresentam algum diagnóstico de deficiência intelectual, mesmo 

que não completamente fechado. Assim, outro critério para a escolha dos sujeitos foi 

a indicação por profissionais (da saúde, médicos, professores, APAE) das famílias 

que pudessem ter suas crianças com algum diagnóstico. 

Acreditando na importância da relação entre a educação infantil e as famílias 

de crianças com deficiência na inclusão escolar, o objetivo geral desta pesquisa é:  

 
 

 
 

 
 
 

Para alcançar esse objetivo, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

 

 identificar quais as perspectivas das famílias em relação à educação infantil e 

ao desenvolvimento da criança;  

 verificar as relações entre a família e a escola;  

 verificar a percepção dessas famílias em relação à vida escolar de suas 

crianças.  

 

Assim sendo, esta dissertação está organizada da seguinte forma. Além do 

primeiro capítulo, que trouxe as razões desta pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos e os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos, traremos, no 

segundo capítulo, a revisão literária. Abordaremos a deficiência intelectual como 

fenômeno social e cultural e não como uma doença pré-definida e estática, 

esclarecendo sobre o Transtorno Global de Desenvolvimento, a Síndrome de Down 

e a Paralisia Cerebral, que aparecem associadas às crianças dos sujeitos desta 

pesquisa. Trataremos, também, nesse capítulo, do papel da escola inclusiva, dos 

direitos da criança com deficiência e dos relatos de trabalhos e pesquisas sobre as 

perspectivas de famílias. No capítulo 3, o da metodologia, explanaremos como 

Compreender o que pensam as famílias de crianças 
com deficiência intelectual sobre o processo de inclusão na 

educação infantil. 
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chegamos às famílias sujeitos da pesquisa, quem são essas famílias e suas 

crianças, e como foi entrevistá-las. Em seguida, no capítulo 4, discorremos sobre o 

processo analítico e a análise dos quatro eixos norteadores deste trabalho. Tecem-

se, no último capítulo, as considerações finais, com o propósito de expor as 

contribuições desta pesquisa e as reflexões acerca das perspectivas das famílias em 

relação ao processo de inclusão na educação infantil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, tratamos do conceito de deficiência intelectual como 

fenômeno social e cultural; conceituamos, segundo a visão médica, a Síndrome de 

Down, a Paralisia Cerebral e o Transtorno Global do Desenvolvimento que, 

associadas ao diagnóstico de deficiência intelectual, são características 

diagnosticadas nas crianças filhos das famílias sujeitos desta pesquisa. Tendo a 

deficiência como condição não estática do indivíduo e nem individual, discorreremos 

sobre o papel da escola na inclusão e no desenvolvimento das crianças com 

deficiência e do direito dessas crianças de perceberem-se diferentes de seus pares, 

vivendo em um espaço dentro e fora das instituições que minimizem suas 

dificuldades. Este capítulo aborda, ainda, o que as pesquisas e os trabalhos já 

publicados apresentam sobre a perspectiva dos pais em relação à inclusão de seus 

filhos e como é a relação família-escola fora do âmbito da inclusão. 

  
 

2.1 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COMO FENÔMENO SOCIAL E CULTURAL  
 
 
Deficiência é, ainda hoje, principalmente para aqueles que pouco ou não 

convivem com pessoas nessa situação, motivo de preconceitos e dúvidas, seja por 

medo, vergonha ou ignorância sobre o assunto. A deficiência não é uma opção, nem 

motivo de vergonha.   

 
Pessoas com deficiência são antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas 
como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva 
participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, 
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica 
da condição humana.  (BRASIL, 2011, p.11, grifo do autor). 

 
 
A pessoa com deficiência é um ser humano e merece assim ser tratada, 

mesmo que, em determinadas situações, quando aparecem suas dificuldades, ela 

tenha necessidades de auxílios especiais para cumprir tarefas que para outros são 

de fácil desempenho. Segundo Sassaki (1997), a Cooperativa de Vida Independente 

de Estocolmo (SITL) defende que o preconceito contra a pessoa com deficiência 

aumenta com o modelo médico que designa tais pessoas como alguém 

desamparado e passivo, que necessita de auxílio para tudo, evidenciando o valor do 



18 

 

termo “inválido”. Segundo o autor, esse modelo reforça a resistência da sociedade 

em mudar seus conceitos, pois é cultural pensar que a deficiência está apenas na 

“pessoa deficiente” (Sassaki, 1997). No modelo médico, de acordo com Sassaki 

(1997), a deficiência é vista como um problema do indivíduo, cabendo à pessoa com 

deficiência ou adaptar-se à sociedade, ou ser mudado por profissionais por meio da 

reabilitação ou da cura.   

Esse conceito da pessoa com deficiência ser a única beneficiada no processo 

de inclusão parece refletir nas relações na escola, onde a criança, algumas vezes, 

ainda pode ser vista como um entrave ou um impedimento para um decorrer 

“tranquilo” do cotidiano de um grupo, sem que seja percebido por todo o grupo, 

crianças e adultos, que eles têm muito a aprender com essa relação. Assim, os 

cuidados e as voltas que um leigo dá para tratar dessa situação alimenta o 

preconceito, mesmo que, muitas vezes, de maneira inconsciente. Esses 

preconceitos e esses estereótipos sobre a criança com deficiência, culturalmente 

construídos, representam o contexto no qual ela está inserida. Esses conceitos 

levam ao assistencialismo e ao paternalismo, evidenciando e reforçando limitações e 

incapacidades (BRUNO, 2006). 

Buscar um conceito, assim como um diagnóstico preciso sobre deficiência 

intelectual, pode significar adotar conceitos médicos classificatórios que, segundo 

Mazzotta (1982), podem ter apenas funções administrativas para instituições 

escolares. Tais diagnósticos nem sempre vão representar de forma real a 

capacidade de desenvolvimento da criança, que é o que ocorre quando inserida em 

um meio onde essa criança pode perceber-se diferente, em que tenha suporte para 

tentar transpor suas dificuldades, com um grupo que a respeite e sirva de modelo. 

Mazzotta (1982) alerta, ainda, para o risco de esses diagnósticos inflexíveis 

frustrarem as expectativas de todos os envolvidos nesse processo (família, escola, 

criança). 

Consideramos a deficiência Intelectual, a qual abordaremos nesta pesquisa, 

intrigante por não ser explicada de forma precisa, por diagnósticos e por 

prognósticos. “A definição de deficiência mental é complexa por se tratar de uma 

denominação genérica que abrange um grupo muito heterogêneo de indivíduos, com 

diferentes níveis de comprometimentos e etiologias” (GLAT, 2007, p. 80). Assim 

sendo, é possível apresentar, no desenvolvimento de pessoas ditas com o mesmo 
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diagnóstico, graus de desenvolvimento muito diferentes - quer sejam diferenças 

motoras, cognitivas, emocionais ou sociais, exigindo tratamento e toda uma maneira 

de trabalhar também diferenciados.  

Para Ferraz, Araújo e Carreiro (2010), a paralisia cerebral, por exemplo, 

torna-se um agravante, por desconhecer-se a integridade das capacidades 

cognitivas, tornando-se, para os professores, um reforço da ideia de que a maioria 

desses alunos é incapaz de aprender a ler, a escrever e a participar ativamente das 

atividades propostas em sala. Assim, deficiência intelectual sugere essa dúvida em 

relação ao que é possível com essas crianças.  

Respeitar a criança com deficiência intelectual é entender que ela precisa, 

ainda mais do que as outras crianças, ter respeitado seu tempo. Ela poderá 

aprender a andar, a falar. Ela terá mais dificuldades na vida escolar, necessitará 

mais tempo e utilizará meios também diferentes para tais conquistas. Vigotski (1989) 

descreve que elas podem, da sua maneira e a seu tempo, alcançar resultados. “A 

estrutura das formas complexas de comportamento da criança consiste numa 

estrutura de caminhos indiretos, pois auxilia quando a operação psicológica da 

criança revela-se impossível pelo caminho direto” (VIGOTSKI, 2011, p. 864). Dessa 

forma, essa estrutura do caminho indireto surge quando existe algum entrave 

impedindo o caminho direto, ou seja, quando a criança não consegue, através dos 

meios naturais, por sua deficiência, alcançar uma resposta satisfatória a uma 

situação, levando-a à necessidade de buscar outros meios de conseguir bons 

resultados.  

Vigotski (2011) alerta, ainda, para o fato de que o desenvolvimento das 

formas superiores1 acontecerá quando necessário. A criança buscará uma 

alternativa para suas dificuldades, quando assim sentir necessidade, ou seja, 

quando perceber-se diferente dos demais. Para o autor, essa linha alternativa, no 

desenvolvimento das funções superiores, é possível por meio do desenvolvimento 

cultural. Assim, da mesma forma como a criança percebe-se diferente no convívio 

com seus pares, é na diferença que ela buscará superar suas diferenças. 

                                                 

1
 Vigotski (apud MORI; GOULART, 2010) esclarece que as funções psicológicas superiores são 

formadas por meio de um processo dialético e de uma transformação qualitativa de fatores externos e 
internos, resultando em relações interiorizadas de ordem social. Ainda, segundo Vigotski, as funções 
mentais superiores aparecem com o nascimento cultural “[...] uma vez que só o nascimento biológico 
não dá conta da emergência dessas funções definidoras do humano” (PINO, 2005, p. 47). 
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A criança sente suas dificuldades a partir do momento em que se percebe 

diferente, e, muitas vezes, é no período que está na escola que essas diferenças 

aparecem. A criança em casa, junto aos pais e familiares, apresenta um 

desempenho e autonomia suficientes para aquele momento, mas insatisfatórios para 

a realização total das tarefas na escola junto aos colegas. Mercer (apud FERREIRA; 

SANTOS; SANTOS, 2012), ao referir-se a crianças em idade pré-escolar, fala em 

“crianças com deficiência mental por seis horas”, pois, nesse período, junto a seus 

pares na sala de aula, é que as diferenças aparecem e não nos demais contextos 

(família e comunidade). Ou seja, é nesse período em que a criança está na escola, 

quando novas exigências às suas capacidades (mais notadamente em relação às 

suas habilidades cognitivas) que suas dificuldades ficam mais claras, principalmente 

por ser quando sua capacidade é comparada a das demais crianças.   

Quando conversamos com pais de crianças com algum tipo de deficiência 

intelectual, parece-nos, muitas vezes, que eles negam a deficiência. Contudo, é 

preciso compreender que esses pais em casa convivem com uma criança isolada de 

um grupo, sem comparações, sem referenciais - apenas uma criança agindo e se 

desenvolvendo conforme sua capacidade, seu limite, seu tempo. Nos casos menos 

severos da deficiência, pode ser difícil mesmo alcançar um diagnóstico, pois, 

segundo Vigotski (1989), as diferenças irão aparecer na relação com o outro. 

Vigotski (1989) explica que mais importante que a deficiência por si mesma, 

biologicamente diagnosticada, são as reações e as dificuldades com as quais a 

criança terá que conviver resultante dessa insuficiência. Dificuldades estas que 

aparecem no convívio com o outro e com o meio, que fazem surgir, assim, as 

complicações e os sintomas da deficiência. Segundo Vigotski, deficiência é aquilo 

que o sujeito não consegue atingir, não de forma direta. É dessas dificuldades que 

surgem as particularidades que diferenciam cada caso. “Lo que decide el destino de 

la personalidad, em ultima instancia, no es el defecto em si, sino sus consecuencias 

sociales, su realización sociopsicológica.”2 (Vigotski, 1997, p. 44). Assim, para 

auxiliar a criança com deficiência, é necessário entender como ela se desenvolve, 

como vai reagir diante das dificuldades que surgirão. 

                                                 

2
 “O que decide o destino da personalidade, em última análise, não é o problema em si, mas sim as 

suas consequências sociais, sua realização sociopsicológica.” (Vigotski, 1997, p. 44, tradução nossa). 
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Por muito tempo, e ainda hoje, a deficiência intelectual é, com frequência, 

confundida com a doença mental. No entanto, diferente da segunda - deficiência não 

é doença e não tem cura, a criança deve ser acompanhada e estimulada. 

Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência 

Intelectual (AAIDD), é caracterizada por uma limitação significativa no funcionamento 

intelectual, comportamentos adaptativos, expressa em questões conceituais, sociais 

e nas atividades da vida prática. “It is important to note that the 1992 definition was 

the first to view intellectual disability as a condition that could be enhanced by 

provision of supports, rather than as a static, lifelong disability”3  (AAIDD, 2013, s/p). 

Ao funcionamento intelectual, estão ligadas as funções como raciocínio, 

planejamento, resolução de problema, pensamento abstrato e aprendizagem rápida. 

Por comportamentos adaptativos, entendem-se as habilidades conceituais, sociais e 

práticas, das quais a criança vai se apropriando para realizar suas funções diárias, 

como: leitura, escrita e linguagem, alimentação, higiene e saúde, comportamento 

social. 

A nova classificação da deficiência intelectual, baseada no conceito 

publicado em 1992, pela Associação Americana de Deficiência Mental, considera a 

deficiência intelectual não mais como um traço absoluto da pessoa que a tem, mas 

sim como um atributo que interage com o seu meio ambiente físico e humano, que, 

por sua vez, deve adaptar-se às necessidades especiais dessa pessoa, provendo-

lhe o apoio intermitente, limitado, extensivo ou permanente de que ela necessita 

para funcionar em 10 áreas de habilidades adaptativas, a saber: comunicação; 

autocuidado; habilidades sociais; vida familiar; uso comunitário; autonomia; saúde e 

segurança; funcionalidade acadêmica; lazer; trabalho (SASSAKI, 2003). 

Segundo a proposta de 1994 da Associação Americana de Deficiência 

Mental, a deficiência Intelectual causa, no indivíduo, dificuldade ou impossibilidade 

de desempenhar tarefas do cotidiano como higiene e saúde própria, autonomia, 

integração social, assimilação dos conteúdos, com os quais convive dentro e fora 

das instituições, e aprendizagem escolar. Segundo a convenção das Organizações 

das Nações Unidas (ONU) de 2006, a deficiência vai além da pessoa, depende de 

                                                 

3
 "É importante notar que a definição de 1992 foi a primeira a visualizar deficiência mental como uma 

condição que poderia ser aumentada pelo fornecimento de suportes, e não como estática invalidez 
permanente.” (AAIDD, 2013, s/p, tradução nossa).  
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todo o meio a volta desse indivíduo, de recursos disponíveis e dificuldades que 

surjam no dia a dia da pessoa com deficiência.  

Na Conferência sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008, há a 

alteração do modelo médico, no qual, segundo Sassaki (1997), a sociedade 

mantém-se praticamente de braços cruzados, apenas aceitando a pessoa com 

deficiência. Já, no modelo social, o que vai delimitar a deficiência são as dificuldades 

que o indivíduo vai encontrar na convivência com o outro, com a sociedade. E esta, 

por sua vez, tem o dever de ajudá-lo a superar suas dificuldades e suas limitações, 

por meio da acessibilidade, da inclusão, do ver como alguém com direitos iguais, 

não como alguém deficiente, mas alguém com deficiência. O fator limitador é o meio 

onde a pessoa está inserida e não a deficiência em si. Sassaki (1997) conceitua o 

modelo social como aquele que focaliza os ambientes e as barreiras incapacitantes 

da sociedade e não as pessoas deficientes. 

Tendo por deficiência essas dificuldades e essas diferenças de um 

determinado indivíduo frente a tarefas cotidianas, conforme visto em Sassaki (1997), 

Ferreira, Santos, Santos (2012), Vigotski (1989) e AAIDD (2013); para Ferreira, 

Santos e Santos (2012), não há mais sentido avaliar a pessoa e sim a interação 

entre o indivíduo e o meio.  

A doença mental é um distúrbio psiquiátrico que ocorre na mente da pessoa, 

que prejudica a percepção da realidade, causando alterações de humor e 

comportamento, afetando seu convívio em sociedade, mas que pode ser tratada 

com medicamentos. Assim sendo, com a finalidade de diferenciar melhor a doença 

mental e a deficiência intelectual, o Simpósio Intellectual disability: programs, 

policies, and planning for the future da Organização das Nações Unidas (ONU), 

segundo Sassaki (2004), substituiu o termo “deficiência mental” por “deficiência 

intelectual”. Em 2004, a terminação “deficiência” é consagrada no documento 

Declaração de Montreal sobre deficiência intelectual, realizado na Organização 

Mundial de Saúde e na Organização Pan Americana da Saúde. 

A preocupação com o termo a ser usado demonstra não só o cuidado em 

compreender, conhecer a deficiência, como também respeitar a pessoa e seus 

familiares. Muitas formas utilizadas para tal designação podem parecer pejorativas e 

discriminatórias. Para Sassaki (2003), apesar de cada termo ser considerado correto 

em função da época e sociedade na qual está vigente, o uso incorreto - seja pela 
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substituição por termos obsoletos, equivocados, seja por conceitos inexatos -, pode 

reforçar e perpetuar preconceitos, estigmas e estereótipos. 

 Essa preocupação esteve sempre presente durante o desenvolvimento desta 

pesquisa. O cuidado em demonstrar respeito a essas famílias é que nos levou a 

buscar o termo mais apropriado por ser recomendado por instituições competentes 

na área. Assim, durante todo o período com as famílias, usamos o termo deficiência 

intelectual. Da mesma forma, para respeitar a pessoa com deficiência e seus 

familiares, é necessário entender a deficiência não como doença, como prevê o 

modelo médico, e sim como uma característica do indivíduo como ser social, 

respeitando que as crianças das quais falamos são pessoas em potencial, que têm o 

direito de conviver com seus pares, com a sociedade, e tanto família como escola 

devem unir-se com esse objetivo.  

Dentre as crianças cujas famílias participaram desta pesquisa, há diagnóstico 

de Síndrome de Down (dois casos com diagnósticos fechados), Autismo (dois casos, 

um associado à paralisia cerebral e outro ao TID) e Paralisia Cerebral (dois casos, 

um já citado e outro associado ao Autismo). Conforme requisito traçado por nós para 

delimitarmos os sujeitos da pesquisa, todas essas crianças foram indicadas por 

profissionais da área da saúde ou da educação. Segundo esses profissionais, além 

do quadro diagnosticado, as crianças apresentavam, também, deficiência intelectual 

associada. 

Pino (2005), na perspectiva de Vigotski, traz à tona a diferença entre o 

biológico e o cultural, aspectos que formam a criança e que o autor conceitua como 

uma relação complexa. Ou seja, mesmo que o conceito médico descreva causas e 

consequências da deficiência intelectual, a criança ou indivíduo só se formará a 

partir de sua inserção e contato com o mundo, com as pessoas, enfim, com o meio 

que a cerca. Carneiro (2008), também na perspectiva de Vigotski, fala que essa 

compensação não acontece de forma natural, ou seja, ela precisa ser provocada 

pela necessidade à reação ao defeito. Assim, as causas orgânicas inatas só ocorrem 

por meio do lugar social que a criança com deficiência passa a ocupar por sua 

deficiência.  

Vigotski (1989) define a deficiência biológica causada por problemas de 

ordem orgânica como transtorno primário, que não pode ser vista como decisiva no 

transcurso do processo de evolução da criança com deficiência. Segundo Nuernberg 



24 

 

(2008), para Vigotski, o transtorno primário se apresenta no início do 

desenvolvimento e vai se transformando, ou sendo ocultado, ao longo deste 

processo, e o transtorno secundário é o que engloba as consequências 

psicossociais da deficiência (NUERNBERG, 2008 p. 310). Uma vez que a 

deficiência, para Vigotski, são as dificuldades que o sujeito não consegue transpor, 

pelo menos de forma direta, elas ditam as particularidades que diferenciam cada 

caso. Essas dificuldades e/ou estímulos do meio fazem com que a deficiência 

intelectual torne-se tão diferente em cada caso, muitas vezes dificultando o 

diagnóstico.   

 

2.2 O PAPEL DA ESCOLA NA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA  
 

 

A educação infantil, grande parte das vezes, é o primeiro grupo social do 

qual a criança faz parte fora da proteção da família. Lá, ela passa muitas horas dos 

seus dias convivendo com outras pessoas, conhecendo e vivenciando experiências 

até então inéditas. Paula e Costa (2006) dizem que a escola dá a oportunidade às 

crianças com deficiência de conviverem e de relacionarem-se com diferentes 

pessoas, percebendo que todas são diferentes, com características próprias. Assim, 

na instituição, a criança com deficiência também perceberá suas diferenças. 

Segundo Vigotski (2011), quando a criança é comparada ou se percebe não capaz 

de atingir os mesmos resultados que as demais por causa de suas dificuldades, ela 

sente-se diferente. Dessa forma, a escola inclusiva surge com o intuito de permitir 

que todas as crianças aprendam juntas, independentemente de diferenças e 

deficiências (UNESCO, 1994).   

Na escola, a criança passa a fazer parte de uma rotina comum a outras 

crianças, com regras e combinados com os quais ela deverá conviver, em um ensaio 

de sua vida na sociedade. À instituição cabe, também, segundo Silva e Leme 

(2009), na perspectiva de Vigotski, propiciar, além da aquisição sistematizada do 

conhecimento, desenvolver as funções psicológicas superiores, pois, somente na 

escola, as atividades cotidianas são sistemáticas, intencionais e com objetivos. 

Nesse contexto, para Silva e Leme (2009), na escola, a criança vivencia 

experiências que não seriam possíveis, de maneira organizada, fora dela e que 
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contribuem na formação de seus processos mentais, modificando a relação cognitiva 

com o mundo. 

Para a criança com deficiência fazer parte dessa rotina, mais do que estar 

integrada ao grupo, é necessário que ela esteja realmente incluída. De acordo com 

Mantoan, Pietro e Arantes (2006), não basta apenas matricular a criança, seguir a 

legislação, sem reconhecer a igualdade de direitos ou sem a preocupação com a 

qualidade do ensino. É preciso ver a escola como um espaço de aprendizagem para 

todos. Integrar é manter junto, dar à criança a possibilidade de conviver com outros, 

porém, ao contrário da inclusão, sem promover o potencial desenvolvimento da 

criança com deficiência.  

Segundo Boaventura (2008), o modelo da integração esteve no contexto 

histórico da pessoa com deficiência durante décadas. Segundo esse paradigma, as 

pessoas com deficiência eram inseridas na sociedade, sendo função dessas 

pessoas adaptarem-se buscando formas para serem aceitas como cidadãs, 

superando suas dificuldades. À criança com deficiência cabia moldar-se aos padrões 

sociais, permanecendo em escolas e em salas especiais. Já a educação inclusiva, 

segundo Mendes (2010), propõe a aplicação na área escolar do que era conhecido 

como “Inclusão Social”, ou seja, um paradigma que defende a construção de um 

processo bilateral no qual a pessoa com deficiência e a sociedade juntas buscam 

caminhos na efetivação de oportunidade para todos.  

Segundo Sassaki (1997), à integração cabe o mérito de inserir a pessoa com 

deficiência na sociedade, porém o equívoco está em exigir que, de alguma forma, 

essa pessoa seja capaz de superar seus limites e transpor barreiras para que possa 

adaptar-se à sociedade. Ou seja, pela integração, a deficiência é um problema 

individual e que, por isso, cabe à pessoa com deficiência adaptar-se a uma 

sociedade “aberta” às diferenças. Para Mantoan, Pietro e Arantes (2006), no Brasil, 

ainda predomina o modelo da integração. Segundo as autoras, existem muitos 

desafios a enfrentar pela educação como direito de todos. 

Crochík et al. (2009) apontam que muitas barreiras influenciam na 

implantação da educação inclusiva: culturais, ideológicas, financeiras, educacionais, 

institucionais, resistência de familiares de crianças sem deficiência e, principalmente, 

a postura dos professores e colegas sem deficiência frente a essa questão. 
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Contudo, para o sucesso da educação inclusiva, é necessário o apoio de todos os 

envolvidos.  

Para Mendes (2010), o educador é o mediador e o modelo para as outras 

crianças no grupo de inclusão da criança com deficiência. Assim, das atitudes desse 

educador, dependerá a aceitação da criança pelo grupo. A autora diz ser necessário 

que o educador seja preparado para receber as crianças com deficiência intelectual, 

porém tanto a inclusão escolar, quanto a creche como parte do sistema educacional, 

são conceitos recentes sem conhecimento suficiente de como fazer a formação 

desses educadores.  Machado (2004) vai além e diz que não só os educadores, mas 

os pais, os colegas e toda a comunidade escolar precisam de formação para 

participar da inclusão, pois, do contrário, essas crianças continuarão sendo 

excluídas fora dos muros da escola. 

A maneira como a criança é tratada na infância reflete em seu 

desenvolvimento global. Dessa forma, cabe aos sistemas de ensino promover a 

inclusão de todas as crianças por meio de um projeto pedagógico eficiente (BRUNO, 

2006). Professores de sala e de recursos multifuncionais devem trabalhar em 

parceria, apoiados a um Projeto Pedagógico capaz de articular educação comum e 

educação especial, promovendo, assim, condições para que a criança com 

deficiência aprenda (BRASIL, 2012).  

O artigo 24 da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

(BRASIL, 2009) traz como objetivo do sistema educacional inclusivo o 

desenvolvimento pleno da pessoa com deficiência em seu potencial, dignidade, 

autoestima, personalidade, talentos, criatividade, habilidades físicas e intelectuais. 

Além disso, à escola compete, ainda, promover o respeito pelos direitos humanos, 

liberdades fundamentais e diversidade humana, garantindo a participação efetiva 

das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 

A legislação que rege a inclusão escolar em todos os níveis é ampla, não só 

no Brasil, mas no mundo – leis e decretos são elaborados com essa preocupação4.   

O que parece não despertar, ainda, a atenção dessas leis é a importância da família 

como parte integral dessa inclusão.  

                                                 

4
 A Matriz da Declaração da Política Educacional da Inclusão é a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, resultado da Conferência de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia 
em 1990 (BRUNO, 2006). 
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Só pelo fato de tratarmos de crianças da educação infantil, já denotamos uma 

ideia de que, muitas vezes, essa criança não tenha condições de expressar suas 

necessidades de maneira clara. Quando falamos de crianças com deficiência, 

precisamos levar em consideração que a família é a voz dessa criança sobre suas 

necessidades, sobre o que acontece em casa, muitas vezes sobre como ela deve 

ser alimentada, manuseada, tratada de forma geral.  Da mesma forma, parece 

necessário que a família esteja integrada ao que acontece com a criança na 

instituição, do contrário, a criança correrá o risco de ser tratada como dois indivíduos 

diferentes, muitas vezes de maneira antagônica até em cada uma dessas 

instituições. 

De acordo com Ferraz, Araújo e Carreiro (2010), por meio da educação 

inclusiva, surge uma nova maneira de ver os outros e a educação – dar a inclusão o 

papel de modificar a sociedade, buscando o desenvolvimento e o exercício da 

cidadania. Portanto, à escola regular inclusiva cabe combater atitudes 

discriminatórias, construindo uma sociedade solidária e inclusiva propiciando 

educação a todos (UNESCO, 1994). 

A criança tem direito à educação infantil e tem direito de perceber-se 

diferente. E é na escola, por intermédio de instrumentos e estímulos, que ela poderá 

aprender e superar suas dificuldades.  

Estarmos dos dois lados, como família de criança com deficiência e como 

professores, mesmo que em momentos e escolas diferentes, faz-nos compreender 

ainda mais as necessidades e as vantagens de haver uma relação forte entre esses 

dois elos. Como professores, temos o direito de conhecer e entender a criança pela 

qual somos responsáveis, não só pelo desenvolvimento cognitivo, emocional e 

físico, mas pela integridade. Já como família de criança com deficiência, estarmos 

em contato com a escola e, principalmente, com as professoras de sala traz-nos 

segurança e confiança. Como será então para os outros pais de crianças com 

deficiência? Como eles percebem esse processo de inclusão? O que sentem? O que 

esperam? 

Quando a escola faz um movimento que transforma a deficiência em 

diferença e envolve toda a comunidade escolar (crianças, pais e funcionários), ela 

transforma a sociedade e leva, por meio dessas pessoas que conscientiza, a 

inclusão para as ruas, para os parques, para as igrejas. 
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2.3 DIREITOS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA  
 

Toda criança tem o direito fundamental à educação, direito à aprendizagem, 

independentemente de suas características, seus interesses, suas capacidades e 

suas necessidades de aprendizagem própria (UNESCO, 1994).  

O artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases Brasileira (LDB – Lei nº 9394/96) 

define a educação especial como “[...] a modalidade de educação, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais de ensino” (BRASIL, 1996, p. 31), recomendando que o 

aluno com deficiência receba educação, preferencialmente em ensino regular. 

Conforme o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90), os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos nas 

classes comuns do ensino regular. Para que a criança conviva em sociedade e 

possa participar do mercado de trabalho, a porta de entrada é a escola. Muitas 

famílias desconhecem esse direito ou simplesmente o ignoram por não acreditar na 

capacidade intelectual de seu filho ou temer o preconceito (BRUNO, 2006). De 

acordo com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006), 

o Estado deve assegurar os direitos da pessoa com deficiência, proibindo qualquer 

tipo de discriminação em todos os aspectos da vida, como saúde, educação, 

transporte e acesso à justiça.  

Todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, 

cognitivas e emocionais, apresentam as mesmas necessidades, desejos e 

sentimentos, sendo imprescindível a convivência, a interação, as brincadeiras, a 

aprendizagem, mesmo que de formas diferentes. Assim, devem ser olhadas não por 

seus defeitos, mas por suas possibilidades, cujas dificuldades tornem-se desafios 

com os quais todos possam aprender e crescer como pessoas e profissionais 

(BRUNO, 2006). 

Para Silva e Leme (2009), o ambiente de inclusão escolar deve ser um 

ambiente que reverencie as relações humanas independentemente da presença ou 

não de criança com deficiência, ou seja, um ambiente que considere as relações 

estabelecidas entre as pessoas e não apenas as questões estruturais, arquitetônicas 

ou de acessibilidade. Elevar a responsabilidade da inclusão e, também, as relações 

humanas, a acessibilidade física e estrutural não garante, por si só, a inclusão. A 

criança precisa ser vista em sua dimensão humana, com possibilidades e desafios a 
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vencer, embasada na solidariedade e afetividade (BRUNO, 2006). Contudo, a 

criança também existe fora das instituições. A criança com deficiência precisa, fora 

da escola, lutar por seu espaço, por seus direitos. Conforme Machado (2004), pouco 

adianta só a escola estar envolvida no processo de inclusão, é necessário que a 

família e a comunidade façam parte dessa ação; ou, do contrário, ainda que a 

criança seja incluída na escola, será excluída da sociedade. 

Além da família e da comunidade fazerem parte dessa inclusão, torna-se 

fundamental a acessibilidade nos mais variados lugares, pois, como defendem 

Pereira et al. (2011), é essencial que todos percebam que é por meio da 

acessibilidade que a criança com paralisia cerebral (e não só ela) poderá interagir 

com o meio fazendo parte da sociedade. Ainda para os autores, a acessibilidade é 

que permite a pessoa com deficiência exercer sua cidadania e o direito de ir e vir, 

pois elimina as barreiras de transporte e de comunicação entre essas pessoas e o 

mundo. 

Segundo a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, deve ser 

assegurado às crianças com deficiência o direito do pleno exercício de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais; consideração primordial do interesse 

da criança em todas as ações relativas a ela; de expressar-se sobre os assuntos que 

lhe disserem respeito, tendo sua opinião valorizada de acordo com sua idade e 

maturidade, em igualdade de oportunidades com as outras crianças. 

Na creche e na família, a criança com deficiência tem direito de ter 

respeitados seus desejos, suas vontades e suas necessidades. A criança da família 

e a criança da escola é, antes de tudo, uma criança única e que precisa ser tratada 

da mesma maneira em casa ou na escola. Por um lado, a família conhece a criança 

desde o nascimento, tem os diagnósticos e todas as informações clínicas sobre seu 

filho. Assim, é preciso que a família traga para a escola as informações que obtém 

com os profissionais - informações sobre o estado geral e informações sobre o dia a 

dia – o “jeitinho” de seu filho. Por outro lado, a escola percebe a criança convivendo 

com seus pares, convivendo com regras, conhecendo situações e espaços que em 

casa a criança não vivência. Dessa forma, na escola, podem surgir novas barreiras e 

muitas novas informações. Escola e família precisam, assim, unir-se – a criança tem 

o direito a essa troca de informações e de orientações. Acreditamos que só por meio 
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de uma relação de cumplicidade entre a escola e a família é que a criança terá seu 

direito de desenvolver-se respeitado durante sua vida escolar. 

 
2.4 O QUE AS FAMÍLIAS ESPERAM DAS ESCOLAS DE SEUS FILHOS 

  

 
Procurando entender um pouco sobre a relação família e escola de educação 

infantil, porém sobre o prisma de famílias de crianças com deficiência, encontramos 

algumas pesquisas que, dentre outros objetivos, investigaram as expectativas 

dessas famílias a respeito de seus filhos com deficiência, das escolas (ou creches) 

que frequentam, e do futuro dessas crianças.  

Segundo Oliveira et al. (1992), a mãe, ao ingressar seu filho na creche, é 

envolvida por sentimentos contraditórios de culpa e de alívio, de apreensão e de 

alegria. Isso acontece, segundo a autora, pelo fato de, culturalmente, a mulher ser 

criada como principal responsável pelos filhos. Dividir com profissionais uma tarefa 

que até então foi só sua, pode, inicialmente, causar desconforto. Segundo Luiz 

(2009), esse mesmo desconforto, essa insegurança aparece quando as mães, 

acostumadas com o atendimento de seus filhos na Associação de Pais e amigos dos 

Excepcionais (APAE), precisam sair de sua zona de conforto partindo para uma 

nova experiência.  

A pesquisa de Luiz (2009) acompanhou familiares de crianças com Síndrome 

de Down na transição entre a APAE e as creches de ensino regular. Segundo a 

autora, mesmo com apoio psicológico, as mães demonstraram insegurança em 

relação às novas instituições por julgarem seus filhos muito pequenos e imaturos, 

não aptos ao ensino regular. Alguns relatos revelaram, ainda, o medo dessas 

crianças de perderem o vínculo entre educação e saúde (atendimento especializado 

da APAE), medo dos filhos sofrerem preconceitos e rejeições. Nesse caso, nas 

perspectivas dos pais em relação à escola regular, o medo parece ser o sentimento 

mais forte, uma vez que é mais citado do que os próprios benefícios que a inclusão 

pode trazer às crianças com deficiência. Os medos observados na pesquisa 

sugerem o desejo de proteção dessas mães para com seus filhos, pois dizem temer 

que sofram discriminação pela imaturidade e pela falta do apoio da reabilitação. 

Segundo Luiz (2009), esse resultado parece confirmar a necessidade de haver uma 

mobilização entre todos os envolvidos com a criança, com a família e com a 

instituição. 
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Rubim (2009), em sua pesquisa sobre possíveis relações entre as 

características sócio-demográficas de pais de alunos com Síndrome de Down 

(alunos da educação infantil e ensino fundamental em Barueri-SP), apresenta, como 

resultado da pesquisa, no critério expectativas dos pais em relação a seus filhos com 

Síndrome de Down e as escolas que frequentam, com maior frequência, os 

seguintes elementos: socialização, alfabetização, preparação para o trabalho e o 

desenvolvimento de habilidades, educação formal. Além disso, os resultados trazem, 

também, o relato dos pais em relação aos filhos ficarem iguais aos outros. Nessa 

pesquisa, os pais demonstram maior preocupação com o futuro dessas crianças, 

deixando de lado a preocupação com a segurança e o cuidado. 

Com o objetivo de analisar a coerência entre a finalidade legal da 

escolarização da pessoa com deficiência intelectual e o que pensa a família sobre a 

escolarização em classe regular, Lima (2009) buscou identificar as percepções e as 

expectativas das famílias em relação à escolarização dos filhos com deficiência 

intelectual matriculados na rede regular de ensino. Para essa pesquisa, foram 

entrevistadas famílias de jovens com deficiência intelectual a partir dos 9 anos de 

idade, matriculados no ensino fundamental entre as séries iniciais e finais.  Das 

questões levantadas pela pesquisadora aos pais, ela obteve os seguintes 

resultados:  

 

 razões para os filhos frequentarem a escola: aprendizagem e 

desenvolvimento, socialização, alfabetização;  

  contribuição da escola comum para a vida do filho: atendimento educacional 

especializado, alfabetização, socialização; 

 expectativas futuras em relação à escola: aprendizagem e desenvolvimento, 

alfabetização e socialização;  

 opinião sobre o futuro escolar do filho: permanecer na escola, educação 

profissional, conseguir emprego.  

 

A autora mostra, ainda, em sua pesquisa, que a maioria dos pais, 58%, tem 

uma percepção positiva em relação à escola.  

Tanto na pesquisa de Rubim (2009) quanto na de Lima (2009) aparecem nas 

expectativas dos pais dessas crianças a socialização, a alfabetização e a 
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preparação para o mercado de trabalho, demonstrando não só uma ansiedade com 

o bem estar e o cuidado da instituição com seu filho, mas também uma preocupação 

com o futuro dessas crianças e jovens fora das instituições. 

Refletindo sobre esses trabalhos (LUIZ, 2009; RUBIM, 2009; LIMA, 2009), 

percebemos que ao contrário de Rubim e Lima, nos quais a família demonstra maior 

preocupação com a socialização e a aprendizagem das crianças, os pais 

participantes da pesquisa de Luiz (2009) trazem o medo e o sentimento de proteção 

como as principais preocupações com seus filhos. É preciso levar em consideração 

que são casos diferentes. As famílias pesquisadas por Luiz (2009) são famílias de 

crianças de creche, enquanto nos outros dois trabalhos são crianças da educação 

infantil e ensino fundamental (RUBIM, 2009) e ensino básico (LIMA, 2009). 

 

2.5 FAMÍLIA-ESCOLA, COMPARTILHANDO O CUIDAR E O EDUCAR 
 

Buscando entender melhor estas relações entre a família e a instituição 

escolar, encontramos outros trabalhos (MONÇÃO, 2013; SILVA, 2011; MORENO, 

2012; CASANOVA, 2011) que investigaram a relação escola-família por si só, ou 

seja, sem ter como critério a inclusão escolar. Nessa busca, no entanto, percebemos 

que, dentre as pesquisas que relacionam educação infantil e famílias, os focos não 

estão nas perspectivas das famílias em relação aos filhos ou a instituição, mas sim 

na relação propriamente dita entre essas duas partes. Para Moreno (2012), a 

relação família-escola é relevante para o desenvolvimento da criança, pois tanto no 

contexto familiar como escolar o ambiente muda, mas a criança é a mesma.  

Segundo Monção (2013), é necessário o compartilhamento da educação da 

criança. A autora defende que esta não é uma tarefa fácil, pois envolve valores e 

interesses divergentes que podem ocasionar ansiedade e conflito entre família e 

educador. Silva (2011) diz que esta deve ser uma relação amigável e de confiança, 

em que haja troca, devendo ser construída no dia-a-dia, e que escola e família 

devem partilhar de ideias e anseios com o objetivo de cuidar e educar. Esse 

compartilhamento, no entanto, só pode acontecer a partir do momento em que 

houver uma relação de respeito e troca mútua. Para Silva (2011, p. 88): “A infância é 

o lócus das primeiras relações, interações e conhecimentos auferidos pelos 

enfantes; há toda uma história, um desejo, um significado que os acompanham”.   
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A maneira como essa interação acontece é outro foco de interesse que 

aparece nos trabalhos que estudam as relações família e escola. Para Monção 

(2013), Silva (2011), Casanova (2011), o uso da agenda e as reuniões são os 

momentos usados pelas instituições de educação infantil para que haja a integração 

entre escola e família.  Há de se pensar, porém, se são esses momentos suficientes 

para cumprir tal objetivo. Segundo Monção (2013), o uso da agenda pode ser um 

aliado, mas, por se tratar de uma comunicação escrita, pode ser mal interpretada e 

mal utilizada, podendo levar a um conflito maior. Silva (2011) e Casanova (2011) 

dizem que as reuniões são marcadas esporadicamente e, quando ocorrem, o tempo 

é curto. Monção (2013) afirma, também, que nas reuniões são passadas muitas 

informações administrativas, outras vezes há um monólogo por parte dos 

professores, sendo tímida a participação dos pais. Casanova (2011) aponta que os 

pais sabem pouco sobre o que seus filhos fazem, sobre o trabalho e o 

desenvolvimento das crianças no período em que estão na escola.   

Segundo essas pesquisas, ao que parece, a comunicação entre famílias e 

instituição escolar e a relação de cooperação são as grandes preocupações para 

que seja possível o compartilhamento da educação (MONÇÃO, 2013). O fato de a 

criança ser ou não criança com deficiência não exime a necessidade de uma boa 

relação entre a instituição e a família.  

Os trabalhos aqui revisados trazem uma visão de como as famílias com 

crianças em idade até 6 anos, matriculadas na educação infantil, veem a instituição 

educacional. O ponto relevante dessa busca foi a relação escola-família segundo a 

visão da família. A partir desse estudo, percebemos a comunicação entre essas 

duas instituições como um instrumento importante, porém, segundo os pais, mal 

utilizado. Reuniões, agendas, entrada e saída são os momentos dispensados para 

tais conversas, que acabam acontecendo de maneira superficial, dando aos pais 

poucas informações sobre o dia a dia da criança. Essa falha na comunicação 

prejudica o trabalho conecto que deveria existir entre família e escola em relação ao 

cuidar e educar da criança. Transferindo esse objeto para as famílias de crianças 

com deficiência, transtornos ou síndromes, acreditamos ser ainda mais relevante 

essa ligação de cumplicidade, respeito e parceria. 

Essa revisão sobre deficiência intelectual como fenômeno social e cultural 

mostra-nos que, embora os aspectos biológicos, segundo os conceitos médicos 
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sobre deficiências, transtornos e síndromes traga-nos uma visão geral de cada uma 

dessas condições, serve de ponto de partida ou nascimento biológico (PINO, 2005) 

para começarmos a entender ou conhecer uma criança. Acreditamos no que Pino 

(2005) define como nascimento cultural, ou seja, no potencial desenvolvimento que 

a criança terá no convívio com seus pares, na mediação da família, da escola e de 

acordo com o que lhe for proporcionado de instrumentos para que possa transpor 

suas barreiras e dificuldades. Para a superação de seus limites, a criança precisa 

reconhecer-se diferente, o que ocorrerá provavelmente na escola. À escola cabe, 

então, respeitar e provocar na criança a necessidade de buscar alternativas para 

superar essas barreiras.  

O direito da criança vai além dos muros da escola. Quando a inclusão é 

trabalhada de maneira correta, ela provoca mudanças não só na criança com 

deficiência, mas também em todo o grupo no qual ela está inserida, na comunidade 

escolar e na sociedade. Para que haja essa inclusão, no entanto, é necessário que 

família e escola trabalhem juntas, compartilhando ideias e anseios, em prol de um 

objetivo único: cuidar e educar. Assim sendo, a seguir, trataremos da metodologia 

desta pesquisa - como chegamos aos sujeitos, quem são esses sujeitos e como foi 

entrevistá-los. 
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3 METODOLOGIA 
 

Para compreender a relação família-escola no processo de inclusão, segundo 

a visão das famílias de crianças com deficiência intelectual, esta pesquisa ouviu, por 

meio de entrevistas, seis famílias de crianças com diagnóstico de deficiência 

intelectual, para, assim, buscar compreender o que pensam as famílias de crianças 

com deficiência intelectual sobre o processo de inclusão na educação infantil. Esta 

pesquisa é, dessa forma, de fundamento qualitativo, de caráter analítico e baseou-se 

na análise de dados gerados por meio de entrevistas semiestruturadas com 

familiares de crianças com Deficiência Intelectual. 

Este capítulo inicia com a escolha do tema desta pesquisa: relação família-

escola na inclusão escolar. Em seguida, expomos o porquê e como elegemos os 

critérios que orientaram a escolha das famílias de crianças com deficiência 

intelectual (sujeitos desta pesquisa), como os encontramos e quem são estas 

famílias. Ainda, neste capítulo, tratamos das quatro questões geradoras que 

pautaram nossas conversas com as famílias para que, a partir delas, pudéssemos 

compreender como as famílias de crianças com deficiência intelectual pensam o 

trabalho da creche na inclusão escolar.      

 

3.1 O INÍCIO DA PESQUISA 
 

A relação família-escola na inclusão da criança com deficiência é um assunto 

que suscita muitas questões. Foi justamente a partir daí, dessas dúvidas, que 

elegemos esse tema para nossa pesquisa e levantamos as questões geradoras para 

subsidiarem nosso trabalho. Antes da elaboração dessas questões, foi necessário 

delimitarmos os critérios que usaríamos na escolha das famílias que 

pesquisaríamos. 

Por ser a inclusão a base do nosso trabalho, o primeiro critério a ser definido 

foi o de serem crianças com deficiência matriculadas na rede regular de ensino. 

Decidido pelas crianças que frequentam a educação comum, a educação infantil foi 

um caminho lógico, não só pelo fato de a pesquisadora atuar nessa área, mas 

principalmente por acreditarmos que a inclusão tem início na educação infantil. Além 

disso, apesar das dificuldades e das diferenças das crianças com deficiência ficarem 

mais nítidas a partir do ensino fundamental, momento em que tanto a criança com 
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deficiência como o grupo no qual ela está inserida percebem com maior facilidade as 

diferenças, já na educação infantil a criança necessita ter atenção e cuidado 

diferenciado.   

A deficiência intelectual - esteja ela associada à paralisia cerebral, Síndrome 

de Down ou Transtorno Global do Desenvolvimento, tornou-se, então, o foco da 

pesquisa por ser, para nós, dentre as deficiências, mais intrigante. Com diagnósticos 

e prognósticos mais imprecisos, pois, mesmo no caso de crianças com o mesmo 

diagnóstico, são percebidas características bem diferentes, consequentemente 

cuidados, atenções e necessidades também diferentes. Toda essa diferenciação 

pode ser explicada quando entendemos que o conhecimento não depende apenas 

nem do sujeito, nem do objeto, mas sim da interação entre os dois. Ou seja, a 

criança com deficiência intelectual não tem características previamente identificadas, 

visto que a criança vai se desenvolver de acordo com o meio cultural onde está 

inserida. Ferraz, Araújo e Carreiro (2010) falam da paralisia cerebral como um 

agravamento, na medida em que não se conhece ao certo a capacidade cognitiva da 

criança. Ao contrário da deficiência física, a deficiência intelectual acaba se tornando 

um desafio maior, pois, além da incógnita no prognóstico envolver diferença 

cognitiva, a criança pode apresentar, ainda, atraso social, emocional e motor.  

Para termos certeza de que as crianças das famílias escolhidas são crianças 

com deficiência intelectual associada a alguma outra condição ou não, procuramos 

profissionais da educação ou saúde que pudessem nos indicar casos conhecidos 

seus.  

 

3.2 A ESCOLHA DAS FAMÍLIAS 
 

O critério para participar da pesquisa foram famílias cujos filhos, até seis anos 

de idade, estivessem matriculados na modalidade educação infantil, tanto pública 

quanto particular, e que tivessem diagnóstico de indicação de deficiência intelectual 

mesmo que com quadro  ainda não completamente fechado. Para alcançarmos as 

famílias que participariam da pesquisa e na tentativa de contemplar raízes distintas 

de classes sociais, nível de formação escolar dos responsáveis e diagnósticos das 

crianças, usamos uma metodologia de indicação de informantes (SILVERMAN, 

2009). Buscamos, assim, por meio de terapeutas infantis conhecidos da 

pesquisadora (fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta), contatar 
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famílias que se enquadravam no perfil procurado para nossa pesquisa. Esse foi um 

processo complexo, pois houve dificuldade em mapear os sujeitos, uma vez que as 

famílias procuradas pelas terapeutas não aceitaram participar e negaram o 

diagnóstico de deficiência intelectual mesmo que confirmado pela equipe de saúde 

da criança. Foram cinco os casos com os quais não obtivemos sucesso por 

intermédio de contatos feitos por terapeutas.  

Buscando uma nova maneira de encontrar essas famílias, a pesquisadora 

precisou trazer novos prováveis sujeitos. Por meio de audiência com responsável da 

APAE, foram entregues cartas convite de apresentação, explicando sobre a 

pesquisa (ver Apêndice A), para serem entregues às famílias com o perfil procurado. 

Foram ainda entregues cartas convite em uma clínica médica infantil 

(especificamente para uma pediatra amiga da pesquisadora), em uma escola de 

educação infantil da rede pública municipal e para uma professora da rede federal 

de educação infantil. 

A partir da distribuição dessas cartas, a seleção dos sujeitos desta pesquisa 

deu-se da seguinte forma: Na APAE de Florianópolis, obtivemos contato com cinco 

famílias, dentre as quais, uma prontamente aceitou colaborar, duas falaram não ter 

interesse em participar, e outras duas não foi possível entrar em contato (telefones 

inexistentes). Em uma instituição de educação infantil da rede pública, duas cartas 

foram respondidas afirmativamente e, por meio do contato com a pediatra, mais 

duas famílias concordaram em colaborar com a pesquisa. Com a professora da rede 

pública de ensino, conseguimos a participação da família de mais uma criança. 

Assim sendo, as seis famílias que aceitaram participar da pesquisa assinaram um 

Termo Livre e Esclarecido (ver Apêndice B) sobre os direitos e deveres que cabem à 

pesquisadora sobre o material obtido durante as entrevistas. Dito isso, o quadro 15 a 

seguir demonstra as características de cada família.  

 
 

 

                                                 

5
 Algumas informações foram retiradas das entrevistas e outras mais específicas, sobre as famílias, 

como grau de escolaridade, idade, profissão dos pais e número e idade de irmãos, foram solicitadas 
posteriormente via e-mail (ver Apêndice C). 
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Quadro 1 - Características das famílias 

CRIANÇA PARENTESCO IDADE FORMAÇÃO PROFISSÃO IRMÃO 

Criança 1 Pai 

Mãe 

38 anos 

38 anos 

Nível Superior –

(Engenharia civil) 

Mestrado (Direito) 

Consultor 

Funcionária 

Pública 

Estadual 

Recém-

nascido 

Criança 2 Pai 

Mãe 

37anos 

37anos 

Universitário 

Nível Superior – 

(Medicina) 

Militar 

Médica 

(marinha) 

______ 

Criança 3 Pai 

Mãe 

 

23 anos 

Universitário 

Nível Médio 

 

Desempregada 

3 anos 

8 anos 

Criança 4 Mãe 38anos Primeiro Grau Telefonista 20 anos 

Criança 5 Pai 

Mãe 

38 anos 

43 anos 

Doutorando 

(Geólogo) 

Nível Superior -       

(Artes) 

Professor 

Universitário 

Produtora 

Cultural 

23 anos 

Criança 6 Pai 

Mãe 

40 anos 

34 anos 

Segundo grau 

Nível Superior- 

Letras 

Técnico 

Professor de 

espanhol 

______ 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

O quadro acima demonstra melhor a realidade das famílias. Todas as famílias 

que participaram da pesquisa são moradoras da Grande Florianópolis. Dessas seis 

famílias entrevistadas, quatro das crianças moram com os pais que dividem as 

tarefas e cuidados com a criança. Uma, embora morando com a mãe, tem contato 

com o pai. E a outra criança mora com a mãe e não conhece o pai. Em dois casos 

os pais tem nível superior completo, em outros dois casos apenas um dos cônjuges 

tem nível superior, e, nos outros dois, nenhum possui nível superior completo. Das 

seis famílias, apenas uma não tem autonomia financeira, dependendo da ajuda dos 

avós para as despesas. Sobre as profissões, observamos três funcionários públicos, 

dentre eles um professor universitário, uma professora em escola particular, dois 

militares, um consultor, uma telefonista, um técnico e uma desempregada. As idades 

dos pais variam entre 23 e 43 anos. Apenas duas das crianças são filhos-únicos. 

Embora, mesmo não tendo relevância para a pesquisa, nossa intenção era 

buscarmos maior diferenciação socioeconômico-cultural entre as famílias 

entrevistadas. Porém a grande dificuldade para encontrarmos famílias dispostas a 

participarem da pesquisa não nos permitiu outras escolhas. 
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3.3 UM POUCO SOBRE AS CRIANÇAS E AS SUAS FAMÍLIAS 
 

As seis crianças das famílias participantes desta pesquisa são apresentadas 

no quadro 2 que segue. O diagnóstico que apresentamos aqui foram dados por 

médicos e confirmados pelas famílias e/ por profissionais que acompanham as 

crianças.  

 

Quadro 2 - Identificação das crianças 

 
NOME IDADE SEXO DIAGNÓSTICO INDICADO 

POR: 
REDE DE 

EDUCAÇÃO 

Criança 1 2 anos e 6 
meses 

F Síndrome de Down APAE Particular 

Criança 2 3 anos e 5 
meses 

M Paralisia cerebral + 
síndrome não 
diagnosticada 

Pediatra Particular 

Criança 3 5 anos M Autista + Paralisia 
Cerebral 

Professora Pública 

Criança 4 2 anos M Síndrome de Down Coordenadora 
da Escola 

Pública 

Criança 5 5 anos e 9 
meses 

M Diagnóstico não 
fechado (TID + 

Espectro de 
autismo) 

Professora Pública 

Criança 6 5 anos e 4 
meses 

M Paralisia cerebral Pediatra Particular 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Dentre esses diagnósticos, apenas no caso da criança 5, existe um 

desacordo. Segundo o pai, a criança tem TID e espectro de Autismo, mas a 

indicação da professora é de criança com Autismo. De qualquer forma, associado à 

deficiência intelectual.   

Para conhecer melhor essas crianças, anteriormente às entrevistas, fizemos 

uma breve apresentação e conversamos com as famílias, sujeitos desta pesquisa, 

sobre seus filhos e sobre a rotina da família.  

 A mãe da Criança 1 relata que descobriu a síndrome do bebê antes do 

nascimento. A menina é a primeira filha do casal. A mãe, Mestre em Direito, é 

servidora pública Estadual, tem 38 anos; e o pai, graduado em Engenharia Civil, 

consultor, também possui 38 anos. Hoje, com 2 anos e meio, a criança está 

matriculada na rede particular de ensino regular, em um grupo de crianças menores, 

pois, segundo a mãe, ela não pôde acompanhar a turma da mesma faixa etária por 

ainda não falar, não caminhar e usar fraldas. A menina frequenta a APAE 
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semanalmente e o centro de reabilitação do Hospital Infantil Joana de Gusmão. No 

início do ano, ela ganhou uma irmãzinha, que, para os pais, será mais do que uma 

companhia – será um auxílio no tratamento da irmã mais velha. 

A criança 2 é o primeiro e único filho do casal. A mãe, 37 anos, é médica da 

Marinha; e o pai, 37 anos, está cursando universidade. O menino (3 anos e 5 meses) 

tem paralisia cerebral e alguma síndrome ainda não identificada. É cadeirante e 

está, segundo a mãe, iniciando os primeiros balbucios. A criança frequenta a rede 

regular de ensino em período integral, saindo antes do final da tarde da creche para 

ir às terapias. Ele está em uma turma mais nova do que sua faixa-etária. A mãe diz 

que a escola explica essa atitude por ele não estar desfraldado e “não acompanhar 

as outras crianças nas atividades”. Segundo a mãe, os médicos ainda não fecharam 

o diagnóstico dele. A família chegou do Rio de Janeiro quando o menino tinha 

apenas 10 meses. Ainda no Rio de Janeiro, foram iniciadas as terapias. A mãe adiou 

a matrícula da criança na creche, procurando, ao máximo, ficar com a criança antes 

de retornar ao trabalho após o parto. Na casa, moram os pais e o filho. As terapias 

que a criança faz são custeadas pela Marinha, o que deixa a mãe bastante 

preocupada, pois, segundo ela, no Rio de Janeiro, para onde irão retornar, o 

atendimento não é individual e nem diário, o que poderá prejudicar o tratamento. 

A Criança 3 tem cinco anos. Autista com paralisia cerebral, ela faz tudo o que 

as outras crianças fazem, só que em seu ritmo, um pouco mais lento, com um pouco 

menos de equilíbrio. É o segundo dentre os três filhos. A mãe não trabalha, e o pai é 

estudante. Os pais são separados e a mãe era responsável pelos três filhos. A mãe 

revelou “não dar conta” da educação dos três, por isso o mais velho foi morar com o 

pai. Enquanto pequeno, a criança 3 fez terapias na APAE. Hoje, a mãe o deixa 

apenas na escola, acreditando ser desnecessária qualquer terapia. Matriculado em 

período integral na rede pública, ele acompanha a turma de sua idade e tem uma 

auxiliar exclusiva. O irmão mais novo, muito por incentivo da mãe, serve de modelo 

e guardião. Em casa, a criança 3 recebe orientações da mãe para permanecer perto, 

imitar e pedir ajuda ao irmão mais novo. Segundo a mãe, o pequeno, de 3 anos, 

torna-se, assim, responsável por acalmar crises, defender brigas, brincar com o 

irmão, mesmo que lhe custe suas próprias brincadeiras. 

A Criança 4 tem dois anos, possui Síndrome de Down e está matriculada 

meio período na rede pública de educação. Ela mora com a mãe, que é telefonista, e 
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a família da irmã (marido e sobrinho). Sobre o pai, a mãe só diz que nunca 

participou, não colaborando nem financeiramente. Devido às dificuldades, a mãe 

preocupa-se em obter terapias gratuitas. O menino frequenta a APAE e a mãe está 

pleiteando uma vaga com a fonoaudióloga no posto de saúde. A criança 4 

acompanha o grupo de sua faixa etária, está começando a ficar em pé e ensaiar os 

primeiros passos segurando em móveis. Apesar de ainda não falar, imita som de 

animais. 

A Criança 5, segundo o pai, não tem o diagnóstico fechado. O pai, 

doutorando e professor universitário, acredita tratar-se de Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento (TID). Para ele, os diagnósticos de autismo não condizem com as 

atitudes do filho, segundo o pai ele tem TID ou um espectro autismo6. A mãe, 

graduada em Artes e produtora cultural, brinca com o filho com tintas e outros 

materiais, como forma de desenvolver a motricidade do menino. Os pais dizem que 

a família mora em uma casa ampla, onde o menino tem bastante liberdade. A 

criança frequenta a rede pública de educação infantil e faz terapias particulares com 

fonoaudióloga, psicopedagoga e psicóloga. Segundo os pais, ela fala bem, mas não 

frases claras e longas, tem muita agilidade motora, com dificuldade apenas na 

motricidade fina. Ainda, segundo os pais, a criança tem o cognitivo preservado, 

gosta de brincadeiras calmas e mantém boa relação com outras crianças e adultos. 

Ele tem um irmão de 20 anos que mora com eles, porém os pais não comentaram 

sobre a relação entre os filhos. 

Em se tratando da Criança 6, a mãe soube da hidrocefalia7 da criança ainda 

na gravidez. A família sempre utiliza um carrinho de bebê para a locomoção do 

menino que também tem o diagnóstico de baixa visão. A mãe, com 34 anos, é 

professora de espanhol, leciona na escola em que o menino está matriculado. Já o 

pai, com 40 anos, tem nível médio e é técnico. É a mãe quem acompanha o menino 

nas sessões de terapia, as quais acontecem na Fundação Catarinense de Educação 

                                                 

6
 O espectro do autismo desenvolve-se no cérebro, tem como característica a dificuldade na interação 

social e a na comunicação e um repertório restrito e repetitivo de interesses e atividades. (OMS, 
2013). 
7
 A hidrocefalia é o aumento da quantidade de líquido na caixa craniana, que pode causar retardo do 

desenvolvimento neuro-psicomotor (JUCÁ et al., 2002). 
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Especial. A grande dúvida da família é justamente em relação ao cognitivo do 

menino – o quanto ele está preservado -, pois os pais não conseguem perceber o 

grau de entendimento do filho. Já o maior desejo do casal é conseguir melhor 

comunicação com o filho – “[...] ele interagir mais com a gente”, diz a mãe da 

criança.  

 
3.4 AS ENTREVISTAS: O QUE BUSCAMOS COMPREENDER 

 

Entrevistar famílias é uma prática comum para quem trabalha na educação 

infantil. Tal ação, porém, deve ser tratada com bastante cuidado, pois o 

entrevistador, muitas vezes, acaba entrando em assuntos delicados que, apesar de 

pertencerem à vida da família, podem envolver a instituição, pois as crianças levam 

para a sala de aula gestos, ações ou palavras que fazem parte da vida familiar. 

Assim, entrevistar pais de crianças com deficiência sobre as perspectivas a respeito 

dessa criança é ainda mais delicado.   

O fato de a pesquisadora estar acostumada à prática dessas entrevistas e, 

neste caso, por comungar de situação parecida com a dos pais, por ser também 

mãe de uma criança com deficiência intelectual, agendar e realizar tais entrevistas 

pode ter acontecido de maneira mais natural. Como mãe de criança com deficiência, 

como profissional e como pesquisadora, as entrevistas parecem ter fluído com maior 

naturalidade pelo entrevistado conhecer a história da pesquisadora e reconhecer 

nela alguém que poderia entendê-lo, sem fazer julgamentos, ou ignorar fatos que 

para os pais de crianças com deficiência são muito relevantes. Dessa forma, 

conduzimos uma entrevista colaborativa (SILVERMAN, 2009). Além disso, para que 

este trabalho torne-se válido, foi necessário que as respostas realmente 

representassem o que as famílias pensam. Vale lembrar que toda entrevista foi 

áudio gravada e a pesquisadora no momento tomou nota em um diário de campo 

dos principais gestos, expressões e entonação de voz dos entrevistados. Essas 

anotações contribuíram para melhor compreender a fala das famílias. 

As entrevistas foram realizadas por meio de questões geradoras, ou seja, um 

roteiro organizado por quatro questões que pautaram as conversas com os 

familiares das crianças. A seguir, apresentamos cada questão geradora e seus 

objetivos para esta pesquisa. 



43 

 

 

 

Essa questão suscitou as expectativas com a instituição e a imagem que a 

família tem da escola. A Educação Infantil é para a família uma necessidade 

funcional ou uma ferramenta importante no desenvolvimento social, intelectual e 

emocional da criança? Qual a visão da família em relação à escola? Eles buscam o 

trabalho pedagógico ou o cuidado por si só?  

A primeira dúvida levantada, nesta pesquisa, é por que as famílias 

pesquisadas decidiram matricular seus filhos na educação infantil – Foi uma livre 

opção, por acreditarem na importância do desenvolvimento dessas crianças, mesmo 

tão pequenas? Foi uma necessidade gerada, talvez, por não terem outro lugar para 

deixá-las no horário de trabalho? Foi para protegê-las de um ambiente insatisfatório 

da família e da comunidade? 

A educação infantil é um direito da criança, uma “obrigação” dos pais e dos 

responsáveis (BRUNO, 2006), é uma maneira de inseri-la na sociedade. Para Paula 

e Costa (2006), é necessário levar em conta que a escola também contribui na 

educação e na formação da criança. Segundo as autoras, cabe aos pais escolherem 

o local que julgarem mais propício e mais saudável para a criança. “Os pais, mais do 

que ninguém, conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento de seus 

filhos, para que eles cresçam confiantes e felizes” (PAULA; COSTA, 2006, p. 9). As 

dúvidas aparecem de acordo com cada família e com aquilo que desejam: escolas 

grandes ou pequenas, inclusivas ou especializadas, método de ensino, ter ou não 

auxiliar de educação especial, matrícula no grupo de acordo com a idade ou com as 

habilidades, idade do ingresso na instituição.  

A segunda questão geradora foi: 

 

 

 

A questão gerou aspectos da relação da família com a escola. Um olhar para 

as trocas entre educação infantil x família – a colaboração e as expectativas na 

Questão 1: Quando fez a opção pela educação Infantil? Como fez 
a escolha da escola? 

 

Questão 2: Como vocês participam da escola, da vida escolar de 
sua criança? 
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perspectiva dos pais. Aqui a intenção foi entender se há uma relação de 

cumplicidade entre família e escola, em que cada lado assume seu papel, no 

“exercício cotidiano de dialogar” (OLIVEIRA et al., 1992, p. 116). E, ainda, quando 

necessário, se essa relação é estendida, também, à equipe de apoio da criança 

(médicos, terapeutas, dentre outros). Assim sendo, com essa questão, buscamos 

entender: como eles (os pais) se sentem no ambiente escolar? Eles participam 

dessa inclusão escolar, eles acompanham o dia a dia de seu filho, eles levam 

informações aos professores? Os pais procuram integrar terapeutas e escola? Eles 

recebem e se interessam por dicas e orientações da escola em relação ao seu filho? 

O que os pais esperam? Quais suas expectativas em relação à equipe da escola, 

aos colegas de seus filhos e ao seu filho frente a essa situação? Dessa forma, nesse 

eixo, tivemos a intenção de que os pais falassem mais diretamente da inclusão, e 

como eles acreditam ser a melhor forma para esse processo. 

A questão geradora de número três foi: 

 

 

 

O intuito nessa questão está em entender como essas famílias sentem seus 

filhos na inclusão, não pelo que a instituição oferece mas pelo ponto de vista dos 

pais, segundo a capacidade de sua criança. Qual o papel que, de acordo com os 

próprios pais, cabe a essas crianças na relação? Como e o que faz a família no 

sentido de colaborar para que seu filho torne-se parte efetiva do grupo? 

Na escola, a criança faz parte de outro grupo que não mais o de sua família. 

Contudo, mesmo sem a família, a criança carrega consigo toda uma gama de 

ensinamentos, de valores e de crenças trazida de casa. Toda essa bagagem é que 

vai moldar esse indivíduo e dar suporte a ele no grupo. Assim sendo, queremos 

saber, também: A família acredita nessa criança como alguém responsável, capaz 

de entender seus deveres e direitos? Os pais orientam o filho em casa sobre 

situações básicas e cotidianas que o filho vai encontrar na instituição de educação 

infantil?   

Por fim, a questão geradora 4 foi: 

 

Questão 3: Como a criança é orientada em casa para a vida 
escolar? 
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O que a família pensa a respeito dessa criança? Como se sente essa criança 

no seu dia a dia na escola, no desempenho de suas tarefas cotidianas? O que a 

família espera e o que ela deseja para a sua criança? São perguntas que embasam 

a questão principal. 

Essa é, talvez, a mais delicada das quatro questões. Aqui buscamos entender 

não só o que os pais sentem, veem ou participam da vida de seu filho com 

deficiência intelectual e a relação com a escola, mas também algo mais subjetivo e 

mais particular, visto que pretendemos que eles falem sobre o que esperam de seus 

filhos, o que desejam dessas crianças. Buscamos, assim, as perspectivas dessas 

famílias em relação a essa criança apesar de todas as dificuldades, os preconceitos, 

os medos. 

Durante as entrevistas, os familiares tiveram a oportunidade de expressar-se 

livremente. Normalmente, no final da fala das famílias, não tendo ficado bem claro o 

que a questão suscitava, a pergunta foi refeita, ora de forma mais explicativa, ora 

exatamente como já havia sido apresentada.  

As entrevistas foram feitas em locais sugeridos pelas famílias. Duas 

preferiram aproveitar o tempo em que as crianças estavam em sessão com 

terapeutas, sendo uma em uma clínica particular, e outra, a qual seria na Fundação 

de Educação Especial de Santa Catarina, foi transferida para a própria casa da 

criança após duas tentativas frustradas devido à paralisação da instituição. Duas 

foram feitas pouco antes do horário de saída das crianças, na própria instituição. E 

outras duas no ambiente de trabalho dos pais. A escolha de deixar a critério das 

famílias o local das entrevistas foi para dinamizar o tempo dos pais. Tais entrevistas 

ocorreram entre os meses de novembro de 2012 e abril de 2013. No total, das seis 

famílias que participaram, uma entrevista foi feita com o casal, e as demais com as 

mães, mesmo tendo o convite sido extensivo aos pais ou aos responsáveis. 

As entrevistas foram registradas por meio de gravação de áudio, sendo 

transcritas posteriormente na íntegra (ver Apêndice D). Depois de todas as 

entrevistas feitas e transcritas, partimos para uma leitura flutuante seguida de 

leituras minuciosas, em busca de detalhes, com a finalidade de extrair reflexões a 

Questão 4: O que a família espera de seu filho? 
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partir das quatro questões geradoras propostas. Essas reflexões foram organizadas 

no Quadro Síntese de Respostas (ver Quadro 3 no Apêndice E), o qual trouxe 

melhor estruturação das ideias dos eixos temáticos previamente elaborados: é a 

educação infantil para as famílias: necessidade ou opção; participação da família na 

escola e na vida escolar de suas crianças; orientação da família para a vida escolar 

da criança; percepção dos pais sobre a criança na vida fora da escola. 

Com esses eixos temáticos, surgiram, então, reflexões com respostas 

retiradas das transcrições. Essas reflexões foram separadas conforme os eixos 

temáticos, compondo o Quadro eixo das análises (ver Quadro 4 no Apêndice F), o 

qual apresenta, de forma organizada, de acordo com os temas, as reflexões 

surgidas no quadro síntese de análise das respostas. 
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4 AS ANÁLISES 
 

Neste capítulo, apresentamos a realização do processo analítico desta 

pesquisa. Expomos, aqui, a análise das respostas de cada uma das famílias, a 

identificação e a separação das unidades de significância, a obtenção do quadro 

síntese das respostas, a organização das unidades de significância de acordo com 

os eixos analíticos, a criação do quadro síntese dos eixos, e, por fim, a análise de 

cada um dos eixos segundo as respostas organizadas.   

 

4.1 PROCESSO ANALÍTICO 
 

Para alcançarmos uma análise criteriosa, realizamos um processo analítico 

de cunho qualitativo. A partir disso, buscamos identificar as unidades de significância 

conforme cada uma das questões levadas às famílias: 1) opção e escolha pela 

educação infantil; 2) participação da família na escola e na vida escolar de suas 

crianças; 3) orientação da família para a vida escolar da criança; 4) como a família 

percebe a criança na vida. 

Para que fosse possível a concretização desse processo, os dados coletados 

com as famílias durante as entrevistas foram gravados (áudio), ouvidos e transcritos 

na íntegra (ver Apêndice D). Após essa etapa, analisamos as respostas por meio de 

uma leitura extensiva e analítica do que foi dito por cada família, para que 

pudéssemos desmembrar os textos de forma a identificar e separar as unidades de 

significância segundo as respostas obtidas as quatro perguntas geradoras usadas 

nas entrevistas. Esse processo gerou um primeiro quadro (Quadro Síntese das 

Respostas – ver Apêndice E – Quadro 3) composto por 26 itens. A partir daí, e já 

com uma visão mais ampla sobre a posição de cada família a respeito de cada 

unidade de significância, foram organizados os quatro eixos analíticos: 1) É a 

educação infantil para as famílias: necessidade ou opção; 2) Participação da família 

na escola e na vida escolar de suas crianças; 3) Orientação da família para a vida 

escolar da criança; 4) Percepção dos pais sobre a criança na vida.  

O passo seguinte foi, então, analisar as respostas encontradas em cada uma 

das unidades de significância e separá-las segundo cada um desses eixos, criando-

se, assim, um segundo quadro (Quadro Síntese dos Eixos Analíticos – Apêndice F – 

Quadro 4). Esse quadro nos permitiu observar de maneira mais objetiva as unidades 
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de significância para, a partir disso, iniciarmos uma análise mais detalhada sobre as 

respostas dadas pelos pais. 

 

4.2 ANÁLISE DOS EIXOS  
 

Apresentamos, a seguir, a análise das entrevistas com as famílias, a partir de 

reflexões das unidades de significância organizadas de acordo com cada um dos 

eixos analíticos acima citados.  

 

4.2.1 Educação Infantil para a família: opção ou necessidade 
 

Este eixo foi elaborado a partir da questão da entrevista: Quando fez a opção 

pela educação infantil? Como fez a escolha da escola?. Esta questão foi levantada, 

buscando entender o porquê de a criança frequentar a rede regular de ensino, visto 

que, a partir de dezembro de 2013, com a alteração na LDB, Lei 12.796 de 4 de abril 

de 2013, é que se torna obrigatória a matrícula de crianças a partir dos 4 anos na 

educação infantil (BRASIL, 2013b).  

Dentre as unidades de significância encontradas nesse eixo, uma se destacou 

- a que trata da razão da matrícula na educação infantil ser uma escolha: por 

necessidade de ter um lugar para deixar a criança ou por haver para os pais uma 

preocupação com o desenvolvimento integral da criança. Buscamos, ainda, 

identificar os motivos que levaram a escolha de uma determinada instituição, e 

também, o que essas famílias pensam da instituição educacional na formação e no 

desenvolvimento de seus filhos na educação infantil. 

Quando perguntamos por que matricularam seus filhos na educação infantil, 

das seis famílias entrevistadas, duas disseram acreditar na necessidade da criança 

ir para a escola, independentemente de seus filhos terem ou não qualquer tipo de 

deficiência. A primeira família foi a da criança 1 - uma menina com Síndrome de 

Down que rapidamente respondeu: “eu sempre achei que mesmo que fosse normal, 

tem que ir para a escola [...]”. Essa mãe parece ver a instituição como um direito 

indispensável para a criança e como um dever da família. Assim como a família da 

criança cinco que demonstra muita certeza ao afirmar: “[...] foi uma opção mesmo 

colocar ele na escola [...]”. Para essas duas famílias, a escola deve fazer parte da 

rotina das crianças independentemente da criança ter ou não qualquer dificuldade 
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ou deficiência. Quando esses pais falam sobre a matrícula na educação infantil ser 

um direito da criança, demonstrando tanta veracidade, eles nos passam um 

sentimento de confiança em relação ao potencial de seus filhos e, ao mesmo tempo, 

demonstram acreditar na escola como um lugar que vai fazer a diferença e não 

apenas um lugar onde deixar a criança. 

 As outras famílias, sujeitos desta pesquisa, dizem ter matriculado por 

necessidade, por realmente não ter outra opção que pudesse ser melhor do que a 

escola. Tal receio aparece na fala da mãe da criança dois - matriculada aos 3 anos e 

meio -: “[...] receio de deixar ele em casa, com quem não conheço [...]”. Esses pais, 

que procuraram a escola como uma necessidade, afirmaram, ainda, terem ficado 

com os filhos o máximo de tempo que conseguiram. Dentre eles, uma família, a 

princípio, só fez a matrícula em escola regular quando o menino tinha 4 anos, na 

própria escola onde a mãe trabalha para garantir a vaga na Fundação Catarinense 

de Educação Especial. Segundo a mãe, a criança que frequenta as classes de 

estimulação na Fundação, necessita, obrigatoriamente, estar vinculada à rede 

regular de ensino. Neste caso, a família ficou o máximo com o filho em casa, pois, 

pelo fato de a criança ter sério comprometimento físico (tetraparesia espástica) e 

cognitivo, os pais tinham receio de levá-la para a escola. De maneira indireta, ao 

obrigar a mãe a matricular sua criança na escola regular, posição contrária ao desejo 

inicial da família, a fundação propiciou a essa criança a oportunidade de 

desenvolvimento e socialização com os pares, até agora não experimentada. Tal 

experiência foi aprovada pela família, que reconhece a importância da escola de 

educação infantil hoje. 

A escolha pela instituição demonstra, de maneira geral nesta pesquisa, uma 

forte preocupação dos pais dessas crianças com deficiência pelo cuidado e pela 

segurança da criança. Aparentemente, o primeiro critério a ser considerado, para a 

maior parte dessas famílias, é com o aspecto físico e organizacional com a 

adequação do espaço às necessidades específicas de seu filho - ficando clara a 

preferência dada a lugares pequenos, com poucas crianças, com um numero maior 

de adultos por criança, como relata a mãe da criança 2: “[...] porque só tem 6 

crianças para duas professoras”. A mãe da criança 1 enfatiza, ainda, a experiência 

do adulo com crianças com Síndrome de Down: “[...] uma escola que fosse 

menorzinha, a coordenadora pedagógica é formada em enfermagem, ela fez estágio 
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na APAE, já tiveram Síndrome de Down, vi que ela não ia ser diferente”. Ou, 

também, pelo fato de as crianças serem separadas por idade no horário do parque, 

evitando, assim, o contato com as crianças maiores, como declara a mãe da criança 

4: “[...] as crianças são separadas para brincar e a creche é mais arejada [...]”.  

Em outros dois casos, a escola foi escolhida pelo conforto e pela logística da 

família em já frequentar a instituição (um é o local onde uma mãe trabalha, e, no 

outro caso, há um irmão menor matriculado). Apenas os pais da criança cinco não 

usaram como fator determinante para a escolha da escola uma estrutura que lhe 

parecesse segura, mas sim as indicações de ser uma boa escola para qualquer 

criança. Essa família parece ter uma visão da escola regular como um lugar comum 

a todos, demonstrando, assim, compreenderem melhor a importância da inclusão 

escolar.    

Se, em nossa pesquisa, fica claro o desconforto e a insegurança das mães 

(LUIZ, 2009), e a preocupação e preferência é por instituições que valorizem, 

sobretudo, a proteção e o cuidado com a criança, Oliveira (2011), em entrevista 

realizada com famílias de crianças sem deficiência, constatou que os motivos que 

levaram os pais a escolherem determinadas escolas foram: harmonia na arquitetura 

do prédio, materiais disponíveis e organização pedagógica e administrativa.  

Com base nessas pesquisas, entendemos que pais de crianças pequenas 

sempre procuram lugares aos quais poderão confiar seus filhos com idade até 6 

anos. Contudo, pais cujos filhos tenham deficiência buscam, na instituição, acima de 

tudo, o cuidado. Já os pais de crianças sem deficiência, valorizam o espaço, a 

organização e os materiais sem demonstrarem tanta preocupação com a proteção. 

Certamente, todo pai quer deixar seu filho protegido. A diferença é que, para os pais 

de crianças com deficiência ou com a saúde mais frágil, essa preocupação em 

resguardar vai aparecer em primeiro plano. Já o pai de uma criança saudável terá 

outra visão sobre o mesmo espaço. 

Mesmo as famílias que matricularam suas crianças apenas pela necessidade 

de deixá-las protegidas demonstram bastante satisfação com o trabalho 

desenvolvido pela educação infantil. Os pais dizem sentir-se bem acolhidos na 

instituição. O pai da criança 5 parece reconhecer a importância do papel da 

professora ao ressaltar: “[...] a professora muito bem preparada para lhe dar com o 
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diferente [...]”. Ainda, quando a mãe da criança 4 fala do bom acolhimento mesmo 

fora da sala ao falar sobre o diretor: “[...] o diretor, nossa, ele trata muito bem [...]”.  

Essas famílias demonstram perceber que há um trabalho sendo desenvolvido 

ao dizerem haver mudanças positivas nas crianças como relata a mãe da criança 3: 

“[...] ele desenvolveu bem. É importante para ele a creche [...]”); ou quando a mãe da 

criança 6 destaca a importância da criança estar entre seus pares: “[...] a escola 

serve para isso, para a interação [...]”; e no reconhecimento da mãe da criança 2:“[...] 

ele melhorou bastante desde que ele entrou na creche”.De maneira geral, para 

essas famílias, aparece como principal tarefa da instituição a promoção da interação, 

utilizando, três dessas famílias, termos como: “interação”, “troca-troca”.  

Outras famílias falam dessa interação de outra forma, como a mãe da criança 

6 que descreve o que vê quando chega na instituição com o menino: “[...] ele recebe 

o carinho, mas vejo que ele também dá [...]”. A mãe da criança 4 também demonstra 

satisfação ao vê-lo na sala com os colegas: “[...] ele brinca com as crianças.”. O pai 

da criança 5 destacou a atenção e a preocupação da professora com seu filho: “[...] 

a professora pegou esse grupo por causa do meu filho, para conhecê-lo e entendê-

lo [...]”. Foi esse pai que ressaltou o fato de a professora estar preparada, cuja 

família ainda não tem por completo o diagnóstico do filho (TID e espectro autista). 

Ele demonstra compreender o papel do professor como mediador dessa interação e 

alguém que poderá colaborar com a socialização e o desenvolvimento do grupo: “[...] 

era necessário abrir de alguma forma o grupo de modo que ele pudesse interagir”. 

Para Duque (2008), por mais importante que seja a atividade espontânea, a 

intervenção do professor e as trocas entre as crianças são fundamentais para que 

haja a aprendizagem. 

Essa inclusão mencionada pelas famílias trata, exclusivamente, do ambiente 

das instituições de educação infantil. Eles se referem, principalmente, ao modo como 

as outras crianças relacionam-se com seus filhos. Todas as famílias parecem bem 

satisfeitas com o que encontram, com a relação do adulto com a criança. Essa 

preocupação com a interação mostra que esses pais também se preocupam com a 

socialização que Rubim (2009) e Lima (2009), em suas pesquisas, trazem como 

principais expectativas dos pais em relação aos filhos e a escola regular.  

 Apesar de todos relatarem que percebem afeições de carinho, a mãe da 

criança 2 manifesta insatisfação em ver seu filho muitas vezes sozinho: “Eu gostaria 
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que tivesse mais participação dele nas atividades. Só vejo ele no balanço ou cadeira 

mordendo alguma coisa”.  A criança (2) em questão tem diagnóstico de paralisia 

cerebral associado a uma síndrome ainda não fechada, com grave 

comprometimento físico e intelectual. A criança é cadeirante e pela gravidade de seu 

quadro tem como meios de comunicação o olhar, gestos e está, segundo a mãe, 

iniciando alguns balbucios.  

A criança com comprometimento severo, como nesse caso, acaba criando 

com familiares e pessoas mais próximas maneiras próprias de comunicação, o que 

torna difícil fazer-se entender por outras crianças. Segundo a mãe, o fato de o 

menino não conseguir contar o que acontece longe dela gera na família insegurança 

e muita angústia. A maneira que ela encontra de acreditar que tudo está bem com a 

criança é fazer o que ela chama de “corpo de delito”: “[...] brinco que atualmente 

ainda faço exame de corpo de delito nele quando ele chega da creche [...]”; “O ideal 

é que tivesse câmera... Aí eu ia poder entrar na internet e ver como ele está. Eu 

ficaria mais segura”. Essa mãe parece viver em um conflito. Ao mesmo tempo em 

que diz temer o que o menino não pode contar sobre a creche, ela reconhece como 

um lugar importante e aposta no estímulo oferecido pela instituição escolar como 

forma de desenvolvimento do filho: “[...] falaram que o estímulo precoce é 

fundamental”. 

Outra família também vê na escola uma fonte de estímulos necessários para 

um melhor desenvolvimento de sua filha (com síndrome de Down). Para a mãe, o 

principal objetivo da escola é o desenvolvimento cognitivo, por acreditar ser, na 

idade em que a criança encontra-se, a hora mais importante para trabalhar o 

cognitivo. Essa família parece dissociar a criança do cognitivo e do motor ao revelar 

em sua fala: “Eu acho assim, que a parte pedagógica é que a gente tem que bater o 

pé agora. O que importa é a parte cognitiva. A parte física para mim é o paralelo. Eu 

vejo assim que ela vai começar andar, ela vai...” Essa criança frequenta a APAE, e, 

ao que parece, a mãe delega, a essa instituição, a tarefa do desenvolvimento físico, 

e, à escola, o desenvolvimento cognitivo da menina. 

A família que, a princípio, matriculou o filho dois dias por semana na escola 

regular, apenas para garantir a vaga na estimulação da Fundação Catarinense de 

Educação Especial, diz estar muito satisfeita com o trabalho desenvolvido na 

educação infantil. Essa mãe demonstra muita satisfação quando descreve sua 
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chegada com a criança no colo pelos caminhos da instituição: “[...] ele chega feliz, 

passa pelas professoras e vai mandando beijo, e elas fazem festa para ele...”. 

Apesar de ter matriculado o filho para garantir a vaga na estimulação da Fundação 

Catarinense de Educação Especial, a família diz que se sente tão compensada com 

o trabalho da escola que já estava decidida que, em 2014, a criança passaria a 

frequentar a escola regular todos os dias. 

Mesmo tendo como motivo principal para a matrícula nas instituições de 

educação infantil a necessidade de ter alguém mais confiável que cuide dessas 

crianças, as seis famílias demonstram que, depois de conhecerem, fazerem parte 

das instituições e observarem o desenvolvimento de seus filhos, estão satisfeitas 

com a escolha feita pela instituição e pelo trabalho desenvolvido. Mesmo a mãe que 

se sente insegurança em deixar seu filho, reconhece que ele está se desenvolvendo, 

assim como as outras famílias que percebem seus filhos felizes no ambiente e com 

o grupo. Depoimentos como: “[...] ele desenvolveu bem [...]” (mãe da criança 2);  “[...] 

eu não tiro da escola de jeito nenhum [...]” (mãe da criança 1); “[...] ele começou a se 

apaixonar pela escola [...] ”(pai da criança 5), denotam a ideia de que as famílias 

entendem que as instituições estão fazendo sua parte na inclusão. Da mesma forma 

eles reconhecem que não é uma tarefa simples, como declara o pai da criança 5 ao 

falar do papel do professor: “É difícil trabalhar com o processo de inclusão, muito 

difícil. E você precisa ter pessoas especializadas [...]” .  

O que parece ficar claro, aqui, é o fato de as famílias só entenderem o papel 

da educação infantil depois de aprovarem os resultados obtidos com o 

desenvolvimento de seus filhos nessas instituições. Mesmo assim, o professor ainda 

é pouco visto como um mediador, como um elo importante nessas relações. Há, 

ainda, uma preocupação maior em confiar ao professor o papel com o cuidar e não 

com o educar e o cuidar.  

Em suma, em relação à necessidade, ao acolhimento, ao desenvolvimento da 

criança, à satisfação dos pais, à inclusão, podemos resumir, assim, as falas dos pais 

desta pesquisa sobre o eixo Educação Infantil para a família: opção ou necessidade: 
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Figura 1 - Eixo Educação Infantil para a família: opção ou necessidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 
 

4.2.2 Participação da família na escola e na vida escolar de suas crianças 
 

 

Analisaremos, agora, as respostas obtidas a partir da questão “como os pais 

participam da escola e da vida escolar de seus filhos”, com a finalidade de buscar 

entender a relação família e escola, as ações e as expectativas segundo os pais.  

Para Oliveira et al. (1992), entre a família e a escola deve haver parceria e 

cumplicidade. Como acontecem essas trocas entre instituição escolar x família na 

perspectiva dos pais? Nem a escola pode dar conta sozinha, nem a família pode 

impor à instituição que supra suas expectativas e seus anseios em relação à 

inclusão escolar e ao desenvolvimento de sua criança. O trabalho deve ser mútuo, 

em um único sentido: visando a criança. Afinal, a insegurança existe tanto na família 

quanto na instituição.  

 

 

 

NECESSIDADE 

•Para quatro famílias, a educação infantil é uma necessidade. 

•Para duas famílias, a criança tem o direito de frequentar uma instituição infantil. 

 

ACOLHIMENTO 

•As famílias sentem-se bem acolhidas quando levam ou buscam seus filhos na 
instituição. 

DESENVOLVIMENTO 

•  Os pais dizem perceber que seus filhos estão se desenvolvendo . 

 

SATISFAÇÃO 

•Em relação as matrículas e instituições, as famílias dizem estar satisfeitas com 
a opção feita. 

 

INCLUSÃO 

•Para essas famílias a inclusão é possível e está acontecendo. 
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Acredito que a relação entre pais e creche se constrói em uma dinâmica em 
que a comunicação se faz sempre presente. E esta comunicação revela o 
que está implícito nas ações cotidianas, nas ideias do que seja importante 
para a criança pequena, para os pais e para o professor, na concepção de 
educação infantil, de criança, de aprendizagem e desenvolvimento. 
(CASANOVA, 2011, p. 11). 

 
 
O medo e a insegurança, ao deixar um filho em uma instituição, não é 

privilégio de pais de crianças com deficiência, principalmente quando falamos de 

crianças bem pequenas, sobretudo daquelas que ainda não conseguem se 

expressar. O que percebemos, no entanto, é que os pais de crianças com deficiência 

possuem medos diferentes. Além da insegurança normal que os pais sentem ao 

entregar pela primeira vez seu filho a uma instituição, existem os medos 

relacionados à incapacidade ou à dificuldade da criança em agir e interagir como as 

demais. A mãe da criança 6, por exemplo, expressa:  “[...] ele chora? Então deixa ele 

lá deitado no colchonete [...]”,  temendo que o professor abandone seu filho por ele 

chorar ou mesmo não participar das atividades. Esse menino tem cinco anos, e a 

preocupação da mãe continua sendo o abandono. Assim acontece, também, com a 

família 1, com a 2, com a 3, a 4 e a 5. Os pais temem não necessariamente o 

abandonar sozinho, mas o abandono dentro da sala, junto com o grupo, o ignorar. 

Assim, nessa unidade de significância, medos e insegurança, a resposta foi 

unânime. O que mais lhes aflige é o medo de ver seus filhos abandonados, 

separados do grupo, quer seja por choro, pela falta de interesse em participar ou, 

simplesmente, por ser mais fácil para o adulto responsável pela turma. Os pais 

trazem esses medos de várias formas - o deixar de lado, como fala a mãe da criança 

5: “[...] a gente percebe, na verdade, que é mais cômodo deixar de fora, ignorar...”; 

ou ainda a falta de estímulo por parte dos adultos, como relata a mãe 4: “[...] eles tão 

usando carrinho de bebê para ele andar. Ele fica malandro daí”. Talvez, a professora 

não tenha sido orientada sobre a importância de estimular a criança a andar e, por 

isso, ela encontre no carrinho o modo mais fácil, ou até mesmo mais confortável, 

para o menino de locomover-se.  

Ao mesmo tempo em que os pais falam do medo que sentem do abandono 

dos filhos por parte dos adultos, eles demonstram que estão satisfeitos com a 

relação entre os pares. O que esses pais parecem não perceber é que esse é um 

trabalho do mediador, ou seja, a relação entre as crianças, reconhecida como 

positiva pelos pais, é o trabalho desse mesmo professor que ele teme ser capaz de 
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abandonar seu filho. Contudo, o papel do professor vai muito além do papel de 

mediador. O pai da criança 5 nos fala que o professor precisa ser uma pessoa muito 

bem preparada, demonstrando satisfação e alívio pelo fato de a professora fazer 

pós-graduação na área de educação especial.  

A criança com deficiência precisa de cuidados diferenciados. Muitas vezes, 

ela come de forma diferente. Ela pode precisar de atenção diferente para dormir, 

para ser trocada. A mãe da criança 1 traz um exemplo bem claro desse cuidado ao 

falar de sua relação com a professora: “[...] vejo o professor limpando a boca de uma 

forma, que eu acho que não vai ser legal, e digo, é melhor que seja assim, dessa 

forma [...]”. O professor precisa saber, entender e aceitar essas necessidades. Ele 

precisa fazer parte desse processo específico do desenvolvimento daquela 

determinada criança. Assim, se é importante a relação família escola em todos os 

casos, em se tratando de criança com deficiência isso se torna imprescindível. Para 

conhecer a criança, a troca de informações e ideias é indispensável (SILVA, 2011). 

Ferreira e Triches (2009) defendem que a boa relação entre a família e a instituição 

educativa tem como base uma boa colaboração por meio da informação 

(FERREIRA, TRICHES, 2009). Ainda, segundo as autoras, as informações que os 

pais recebem sustentam sua participação nessa relação, pois os conteúdos que lhes 

são informados possibilitam efetiva colaboração. 

Há casos em que as crianças fazem acompanhamento com terapeutas. A 

importância em trazer esse dado é pelo fato de acreditarmos na criança como única, 

assim, as informações sobre a criança devem ser compartilhadas entre todos que 

estão envolvidos no seu desenvolvimento.  Cinco crianças das famílias entrevistadas 

encaixam-se nessa situação. Destas, três delas dizem que as terapeutas visitam 

periodicamente as instituições de educação infantil. Já uma mãe não relatou 

envolvimento entre escola e terapias, e a outra diz não saber se houve a visita 

prometida pela terapeuta. Apenas um pai demonstrou estar inteirado sobre as 

conversas entre terapeutas e escola. Esse pai da criança 5 aprova a relação entre a 

escola e as terapeutas e acha importante que as orientações sejam repassadas não 

só para a professora: “A fono sempre vai e fala não só com a professora, mas com a 

coordenação pedagógica, com o pessoal que trabalha com acessibilidade para ver 

como é feito todo esse trabalho [...]”.  
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Apesar de as orientações passadas pelas terapeutas serem positivas também 

para o trabalho da escola, segundo o relato dos pais, todos os terapeutas que 

entraram em contato com a instituição foi por iniciativa das famílias e/ou dos 

profissionais da saúde – nenhuma por interesse da instituição. Assim sendo, talvez o 

professor também tenha dúvidas em relação ao seu papel. Muitas vezes, o saber 

lidar, segurar e deitar a criança são informações que só um especialista pode 

ensinar. A tríade entre escola, família e terapeutas pode, em alguns casos, ser uma 

necessidade. 

Para Casanova (2011), Silva (2011), Christovam e Cia (2013) e Monção 

(2013), escola e família precisam estar em constante contato, trocando ideias, 

dúvidas e medos, com um único objetivo: o cuidar e o educar da criança. Para Silva 

(2011, p. 86), [...] é importante uma relação amigável, de confiança, de verdadeira 

troca; relação construída no dia a dia, nos horários de entrada e saída, no diálogo, 

através da presença dos pais na instituição. Christovam e Cia (2013) veem essa 

relação de troca de informação entre as duas instâncias como indispensável para o 

envolvimento das famílias na escola, e esse envolvimento como fundamental no 

desenvolvimento da criança. Entretanto, pesquisas sobre a relação família escola, 

feitas com famílias mesmo sem enfoque na inclusão, concluem que ainda é pequena 

e superficial a comunicação entre instituição e família por não satisfazerem as 

necessidades dos pais (CASANOVA, 2011; SILVA, 2011; MONÇÃO, 2013). Para 

Christovam e Cia (2013), os pais têm pouca clareza sobre a importância de sua 

influência no desempenho da criança com necessidades educacionais especiais, 

bem como pouca clareza sobre o que podem fazer para auxiliar no desenvolvimento 

acadêmico de seus filhos. 

Essa comunicação entre família e escola parece ser ainda mais indispensável 

no caso de crianças com deficiência. Em nossa pesquisa, essa comunicação 

também nos parece pequena, ou quase inexistente, conforme a fala da mãe da 

criança 4: “[...] eu não venho aqui, elas não me chamam [...]”. Com os outros pais, 

como nas pesquisas de Monção (2013), Casanova (2011) e Silva (2011), a 

comunicação restringe-se mais aos encontros na porta da sala, em horários de 

chegada e saída, comunicados via agenda, como relata a mãe da criança 6: 

“Quando eu vou levar ele e buscar...e tem a comunicação via agenda, se tem algum 
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recado é sempre pela agenda”. Ou, ainda, em reuniões ou quando acontece algum 

problema de comportamento ou de saúde.  

Porém, ao contrário das pesquisas acima citadas, analisando a fala dos pais 

sujeitos de nossa pesquisa, nenhuma família fez comentários no sentido de achar 

pouco essa comunicação. Ao contrário, eles pensam serem suficientes esses 

recados por meio da agenda e pela porta de sala. É difícil entender como famílias 

que, aparentemente teriam muito mais o que trocar com a escola, se satisfazem com 

a comunicação existente com a instituição, quando as famílias das outras pesquisas 

mencionadas reclamam do tempo e da qualidade dessa interação, julgando pouco 

saberem sobre o que as crianças fazem na creche (CASANOVA, 2011). Para 

Christovam e Cia (2013), os pais não sabem ao certo sobre as influências positivas 

do seu auxílio no desempenho de suas crianças. Em nossa pesquisa, tendo 

percebido que depois de inseridos no trabalho escolar os pais passam a acreditar no 

papel da instituição, não podemos considerar que eles acreditem que nada têm a 

descobrir, conhecer ou saber sobre o que seus filhos fazem na escola.  

A comunicação pode fortalecer uma relação de cumplicidade. Essa relação de 

confiança e respeito deve existir entre as instituições não só para que os pais 

conheçam a rotina de seus filhos, ou para a troca de orientações e informações, 

mas, sendo a escola um lugar onde os pais vão confiar a própria criança, é 

necessário que este seja também um lugar onde ansiedades, desejos e frustrações 

sejam trabalhadas. A falta de comunicação entre pais e escola, apesar de não ser 

percebida de forma direta pelos pais, fica clara quando há discordância entre as 

instituições, quando a mãe não sabe se terapeuta e professora se falaram, ou 

quando a professora desconhece a importância de estimular a marcha ao invés de 

usar o carrinho. Ainda, como exemplo dessa falta de comunicação, podemos citar 

quando os pais criticam a forma de as escolas organizarem os grupos de crianças - 

não por faixa etária, mas conforme o desenvolvimento e habilidades adquiridas pela 

criança.  Apesar de não aderirem à ideia, acabam por aceitar a situação mesmo sem 

entender ou concordar. Segundo Ferreira e Triches (2009), há instituições que 

defendem que a área pedagógica é exclusivamente técnica, ou seja, atribuição da 

instituição, não aceitando a pressão dos pais. Ideia esta contraditória “à parceria 

educativa e nos limites da atuação comum” (FERREIRA; TRICHES, 2009, grifos das 

autoras).  
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Mesmo que não seja obrigação da escola acatar o desejo dos pais, por não 

serem eles os especialistas em educação, esses pais têm o direito de conhecer a 

política de promoção da criança na escola, bem como o direito de entender essa 

política e aceitá-la ou não já no momento da matrícula. A própria escola pode não ter 

bem clara essa definição e acaba por administrar segundo o cotidiano, ou seja, 

conforme o que a escola considerar melhor, mesmo que isso não signifique ser o 

melhor para a criança. Na questão do agrupamento das crianças, parece existir uma 

lacuna na política educacional, pois há uma indefinição em relação a esse aspecto. 

O agrupamento nas escolas é um problema ainda maior quando se trabalha a 

inclusão. 

A organização dos grupos é um ponto de distinção entre as instituições da 

rede pública e privada, e que diz respeito, de forma mais específica, à inclusão. 

Apesar de ser desejo de todos os pais das famílias pesquisadas, apenas as crianças 

que frequentam a rede pública têm respeitada a faixa etária de acordo com o grupo 

etário no qual a criança está inserida, independentemente de seu desenvolvimento e 

habilidades já construídas. Nesses casos, não são feitas exigências como caminhar 

e estar desfraldado para acompanhar o grupo. Segundo Carneiro (2008), na criança 

com deficiência, o processo de desenvolvimento acontece nas condições concretas 

de vida, não estando pré-definidas no sujeito, família ou grupo cultural, mas sim nas 

relações sociais construídas. Respeitar a idade cronológica da criança é acreditar 

que ela aprende na interação com seus pares.  

No entanto, as três crianças matriculadas na rede particular seguem com 

grupos de crianças mais novas. Aqui, ao contrário da escola pública, há a 

valorização do desenvolvimento já efetivado (CARNEIRO, 2008). Essa situação em 

que a criança não acompanha o grupo pela idade causa nas famílias insatisfação e 

descontentamento. As escolas, segundo os pais, alegam ser o melhor para a 

criança, como na justificativa dada à mãe da criança 6: “[...] foi colocado ali porque 

usa fralda e não anda, e no grupo, no ano passado eles eram pequenininhos, mas 

ele vai seguir com essa turma [...]”. Nesses casos, as escolas estão dando mais 

ênfase ao produto do que ao processo de desenvolvimento e, ainda, estão 

desconsiderando o fato de o desenvolvimento acontecer por meio da mediação com 

os pares, com os adultos e com os mais experientes.  A mãe da criança 1 

demonstrou o descontentamento direto com a escola, falando de seu medo com o 
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prejuízo que o atraso pode causar à menina: “Já dei um prazo, eu perguntei para a 

professora, escuta, ela não vai ter atraso cognitivo [...]”. Os outros pais não relataram 

ter conversado de forma direta com a escola, mas registraram seu 

descontentamento como a mãe da criança 2: “Eu preferia que ele tivesse passado 

de turminha, o berçário é só bebês que não falam e ele já está começando a 

balbuciar”.   

Esse medo demonstrado pelos pais de a criança com grupos menores 

“regredir” ou não “progredir” vem ao encontro do conceito de que “[...] o ato de 

brincar também funciona como agente socializador” (CARDOSO, 2013, p. 24), e que 

a criança aprende, também, pela imitação. Imitar é ir além dos próprios limites. 

Quando a criança imita, ela reconstrói ações e cria novos caminhos (DUQUE, 2008), 

e esses pais percebem essa necessidade e justificam, assim, o porquê de não 

quererem os filhos fora dos grupos conforme a faixa etária. De acordo com Cardoso 

(2013), em uma perspectiva sociocultural, é pela brincadeira que a criança interpreta 

e assimila o mundo. 

Outro aspecto também bastante polêmico, quando falamos de inclusão 

escolar, é a presença da terceira pessoa ou professora de educação especial junto 

ao grupo no auxílio da criança. Assim como a organização dos grupos, levando em 

conta o desenvolvimento e não a idade da criança, a terceira pessoa pode, também, 

dificultar que a criança com deficiência não compreenda suas diferenças e não 

encontre estímulos para tentar transpô-las. Querendo ajudar, a escola pode ignorar 

o que os pais dentro da vivência e da cultura deles reconhecem sobre a 

necessidade de estar com pares e sem a proteção de um adulto de forma exclusiva. 

A ideia de colocar a criança com outros menores para evitar que ela se machuque, 

que “consiga acompanhar”, ou, ainda, para diminuir as diferenças no 

desenvolvimento, está justamente tirando da criança o direito de descobrir a si 

mesma (CARDOSO, 2013), de sentir suas diferenças, perceber suas necessidades 

e tentar transpor as barreiras, deixando de lado a tese central da defectologia: “Todo 

defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação” (VIGOTSKI, 1997, p. 14).  

As famílias demonstram conhecer e entender as necessidades de seus filhos 

e, mais do que isso, acreditar em seu potencial. Essas mesmas famílias que tanto se 

preocupam com a segurança de suas crianças pela condição que apresentam, em 

sua maioria, não concordam com a ideia de ter uma professora exclusiva. Das 
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famílias pesquisadas, apenas a mãe da criança 3, única criança com auxiliar de 

educação especial, pensa ser importante a presença dessa terceira pessoa no 

desenvolvimento do filho. Para a mãe, essa pessoa entende a deficiência do menino 

(autismo associado à Síndrome de Down) e pode, assim, trazer à mãe um pouco de 

descanso: “Esta pessoa chegou sabendo falar... deixo com ela. Não sei se confio, 

mas ela sabe falar mais do que eu”, relata a mãe com um ar de alívio. Todos os 

demais julgam que a presença de uma pessoa só para atender as crianças pode ser 

constrangedor e prejudicial. Uma das mães diz, ainda, que não concorda, pois teria 

de pagar por esse serviço, por estar em creche particular; e outra afirma: “[...] eu não 

gostaria que tivesse. Não sei se seria tão válido” (mãe da criança 6).   

Se a criança desenvolve-se também pela troca com seus pares, no caso da 

criança com deficiência, isso não é e nem deve ser tratado de forma diferente. 

Frente às dificuldades, a criança busca alternativas (VIGOTSKI, 2011), e, muitas 

vezes, essa alternativa será a ajuda do colega. Nessa relação de interação, as duas 

crianças aprendem, crescem, desenvolvem-se. Isso é inclusão - um grupo de troca 

mútua que respeite as diferenças e as dificuldades um do outro. Existem, porém, os 

obstáculos que para serem transpostos necessitam de uma sociedade aberta.   

A escola mais do que professores com boa vontade e preparados também 

precisa ter seu espaço organizado e acessível às diferenças. Os pais, de modo 

geral, não falaram em acessibilidade ou estrutura específica nas instituições onde 

matricularam seus filhos, apenas a mãe da criança 6 (um cadeirante) salienta que, 

apesar das dificuldades com a falta de rampa para chegar à quadra da escola, seu 

filho sempre acompanha o grupo: “[...] então elas (as professoras) levam ele no 

colo”. Com essa fala, a mãe deixa transparecer a preocupação da instituição em 

manter a criança junto ao grupo. Em relação à rampa, segundo essa mesma mãe, a 

escola justifica que é um prédio antigo e, assim, “[...] não tem como mudar a 

estrutura do prédio... para botar um elevador é um espaço muito grande que tem 

que tirar [...]”.   

Para os pais, incluir é a socialização, a interação entre os pares e a 

comunidade escolar. Como aparece na fala do pai da criança 5 sobre o papel do 

professor na mediação entre as crianças: “abrir espaço para ele interagir [...]”; na 

percepção da mãe da criança 3 sobre a importância da interação entre as crianças 

ao reconhecer que “ele consegue progredir muito mais com as outras crianças”; ou, 
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ainda, quando a mãe da criança 6 percebe que o filho, pela sua condição e pouca 

comunicação (com paralisia cerebral diagnosticada severa), demonstra 

entendimento quando falam com ele: “ele identifica a voz das professoras, voz de 

comando, outras crianças, ele sabe quando a gente tá brigando, ele tem uma 

interação ótima”. Com uma exceção, os outros cinco pais acreditam que as 

instituições trabalham a inclusão. Eles demonstram perceber, além da evolução dos 

filhos, a integração deles, não só com o grupo no qual estão inseridos, mas com a 

comunidade escolar como um todo. 

A família da criança 2 diz que está vendo resultados positivos no trabalho da 

creche: “[...] ele não está regredindo, ele está evoluindo”, mas, apesar disso, e 

contrário à posição dos demais pais, essa família demonstra insatisfação em relação 

à inclusão: “Às vezes, ele está dormindo lá no quartinho,...eu morro de medo [...] eu 

fico meio assim”. Essa criança (com paralisia cerebral associada à Síndrome ainda 

não reconhecida) é um dos casos em que ela não acompanha o grupo. A mãe, 

durante a conversa, demonstrou, várias vezes, a preocupação de ver o filho muito 

sozinho, muito fora das atividades. Ela relatou sentir pouco interesse nas 

professoras em mudar esse quadro. 

Os pais acreditam na instituição escolar e parecem ter bem claro o que é 

melhor para suas crianças. Eles querem ver o filho incluído, no mais verdadeiro 

sentido da palavra, participando, brincando, encontrando dificuldades, transpondo 

suas barreiras junto com o grupo e não apenas dentro dele. Eles querem seus filhos 

com as crianças da mesma idade. Não querem suas dificuldades amenizadas, nem 

escancaradas pela presença de uma professora exclusiva. Eles acreditam que a 

instituição está no caminho da inclusão. 

Podemos resumir, então, a participação das famílias, sujeitos desta pesquisa, 

na escola e na vida escolar de suas crianças da seguinte forma: 
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Figura 2 - Eixo Participação da família na escola e na vida escolar de suas crianças 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 

4.2.3 Orientação da família para a vida escolar da criança 
 

 “É na família que aprendemos a nos relacionar com os outros” (PAULA; 

COSTA, 2006, p. 7) e, na mesma perspectiva de Pamplin (2005), vendo a inserção 

da criança na escola como um ponto crucial, essa criança envolverá a família em 

seu mundo escolar, modificando e ampliando esse mundo familiar. Assim sendo, 

uma relação de mão dupla cotidiana, em que família e escola precisam traçar um 

caminho único pela criança, buscamos entender o lado prático dos pais nessa 

corrente, o que eles fazem por essa inclusão, como orientam a criança para a escola 

e como e se recebem orientações da escola. A pergunta que lançamos para os pais 

para entendermos essa questão foi: Como a criança é orientada em casa para vida 

escolar? Ou seja, o que os pais fazem e como eles colaboram para que a inclusão 

aconteça e como eles veem seus filhos nesse processo? 

As famílias têm medo 
que sua crianças 
fiquem sozinhas. 

Para os pais, há 
interação entre sua 

criança e seus pares. 

Apenas uma das 
crianças é 

acompanhada por 
professor exclusivo. 

Insatisfação dos pais 
da rede particular em 
ver seus filhos fora do 

grupo de mesma 
faixa-etária. 
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Quando questionados se e como orientam seus filhos para a vida escolar, 

dois pais responderam de tal forma que parece existir uma subestimação da 

capacidade dessas crianças por parte da própria família, não vendo como 

necessárias tais informações aos filhos. A mãe da criança 2 diz não orientar sua 

criança diretamente, preferindo passar qualquer informação para as professoras: “Na 

verdade essas orientações são passadas para as professoras e a diretora...”; e, no 

outro caso, a mãe diz sentir-se insegura: “Nem eu sei, às vezes, como agir com 

ele...eu digo em casa que é para ele imitar o irmão...” (mãe da criança 3). Essa mãe 

incumbe o filho menor (3 anos) de cuidar, brincar e resolver, sempre que necessário, 

problemas do irmão de cinco anos (autista com paralisia cerebral). 

As outras quatro famílias demonstram falar diretamente com a criança, sobre 

as atitudes que ela deve ter com os colegas e com o grupo. A mãe da criança1diz 

estar aprendendo com as orientações que recebe da escola, pois antes não 

acreditava dar resultados em falar com a filha, acabava subestimando sua 

capacidade de compreensão e, na falta de argumentos, ela resolvia a situação pela 

criança, o que acarretava na superproteção. Aqui, parece que ela reconhece a 

importância da interação com a escola e da troca de experiências sobre a filha: “Da 

parte pedagógica eu não entendo nada. Assim eu ganho muito mais orientações do 

que eu dou pra escola”. A mãe da criança 4 diz que explica para o menino que ele 

precisa respeitar o colega: “tento ensinar, falo para não morder”. Em um terceiro 

caso, a família da criança 5 diz que, pelo fato de o filho ter como característica a 

força, conversam para que ele cuide para não machucar os colegas. Uma das mães, 

enquanto orienta a criança sobre suas atitudes, fala da escola como um lugar 

aconchegante: “[...] que ele vai para a escolinha, que ele vai ficar com os amigos, 

tem que obedecer a professora, não pode ficar aprontando [...] vai estar com os 

amigos, que ele gosta da professora, daí quando a gente fala assim ele manda 

beijo” (mãe da criança 6). Essa mesma mãe que conversa com o filho, salientando a 

importância da escola, em outro momento fala de sua angústia por não entender 

(devido à severidade do caso) até que ponto a criança compreende o que acontece 

ou o que falam com ela. Mesmo assim, ela parece apostar no filho, conversando, 

falando da importância da escola, dando a ele as orientações condizentes com a 

idade. As orientações que foram citadas, na maioria das vezes, referem-se às 

atitudes dos filhos em relação a não machucar os colegas.  
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Duas famílias citam a importância da orientação no dia a dia e falam da 

influência da vivência no lar sobre o que acontece na escola. Esse modo de pensar 

está de acordo com Carneiro (2008), o qual diz que o desenvolvimento da criança 

constitui-se, principalmente, a partir das interações com a família em um mundo 

carregado de significados sociais cominados pelas gerações que a precedem. E, 

também, com Pamplin (2005), ao proferir que a criança chega à escola já com uma 

bagagem de conhecimentos e de habilidades adquiridas nas interações familiares.    

Nesse aspecto, os pais da criança 5 (espectro autista e TID) dizem interferir na 

escolha de brincadeiras, programas de TV e filmes, não deixando a criança em 

contato com cenas de violência: “[...] a gente regula alguns canais que a gente vê 

para não atingir a criança em termos de violência”. A mãe da criança 1 (criança com 

Síndrome de Down), a mesma que falou primeiro em subestimar a filha, agora, 

depois da intervenção da escola, de entender a potencialidade da criança e a 

importância da interação, depõe: “Orientação a gente tenta dar de qualquer forma, 

eu acho que educação é desde a hora que nasce. No dia a dia a gente dá 

orientações...”. Quando essa mãe fala “desde a hora que nasce”, ela parece 

demonstrar ter entendido que orientação é mais do que conselho, é o modo de agir, 

de tratar, é o exemplo que a criança leva de casa, é a interação com a família 

(CARNEIRO, 2008). 

Pelas respostas dadas pelos pais, mesmo nesses dois casos citados, em que 

os pais demonstram entender a importância da relação da vida familiar no 

desenvolvimento social da criança, não conseguimos identificar se as famílias 

participam do desenvolvimento sociocultural de suas crianças. Elas não comentam 

se leem para os filhos, se frequentam cinemas e teatros.  É difícil dizer se para os 

pais colocar na escola é o suficiente para o desenvolvimento de sua criança, ou se 

eles participam de outras maneiras que não foram tratadas no dia da entrevista. 

Conforme o que foi dito nas entrevistas e ao observar como cada família diz 

passar essas orientações, percebemos que elas não coincidem com o grau de 

comprometimento físico e/ou intelectual da criança, nem com o nível de escolaridade 

ou socioeconômico das famílias. Parecem, na verdade, contraditórias as 

expectativas entre os pais em relação aos quadros clínicos dos filhos. No caso da 

criança 6, por exemplo, um menino com paralisia cerebral associado à síndrome 

ainda não diagnosticada, com quadro de tetraplegia espástica, os pais dizem não 
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conhecer o grau de entendimento do filho e, apesar da falta de comunicação que 

sentem em relação à criança, foi a família que demonstrou a maior preocupação em 

conversar e orientar o filho. Nesse caso, além de pedir que o menino participe, que 

obedeça, os pais reforçam que a criança gosta de estar na escola, que gosta da 

professora e dos amigos.  

Por outro lado, em casos que os pais dizem conseguir dialogar com as 

crianças, como o autista de quatro anos, a mãe claramente diz não saber como lidar, 

dizendo ao menino que imite o irmão (caso da criança 3). Como orientação para a 

escola, a mãe pede que chamem esse mesmo irmão de 3 anos de idade, pois ele 

saberá resolver qualquer problema. Assim, ela transfere toda a responsabilidade de 

trabalhar as possíveis dificuldades comportamentais na escola para uma criança de 

apenas três anos, denotando uma descrença ou um desconhecer o potencial do 

filho. No entanto, nessas trocas de orientação entre família e instituição, parece 

existir uma lacuna na maioria dos casos. Os pais pouco sabem o que acontece com 

seus filhos no período em que estão na escola (CASANOVA, 2011). Aqui, aparece a 

fragilidade da comunicação entre as duas instituições, porém nem família, nem 

escola, estão percebendo essa necessidade, nem mesmo quando, por exemplo, 

uma mãe (criança 4) afirma não ter conhecimento se terapeuta e professora já 

conversaram para uma avaliação e orientação sobre a criança. 

A família da criança 1, que relata receber orientações e diz entender pouco da 

parte pedagógica, valoriza a escola afirmando que recebe mais orientações do que 

passa para a instituição. Essas orientações, citadas por essa mãe, são referentes a 

como agir diante do comportamento da menina em situações que a família, 

anteriormente, acreditava não adiantar conversar. Nenhuma outra família relata 

receber orientações da escola em como agir com seus filhos, seja em relação ao 

comportamento da criança, sua vida sociocultural ou sobre o seu dia a dia na escola. 

A família da criança 2 diz que as orientações são passadas à direção e às 

professoras, e, quando perguntam pelo desenvolvimento do filho, a escola diz como 

a criança está. Uma mãe responde: “[...] esta terceira pessoa chegou sabendo falar 

[...] eu não sei tanto, deixo com ele” (mãe da criança 3). Essa mãe recebeu a auxiliar 

de educação especial como um alívio pessoal: “[...] posso largar um pouquinho”. 

Pelo relato da mãe, com a chegada da auxiliar, a mãe afastou-se da escola 

delegando a ela (auxiliar) toda a atenção que até então dava para o menino. Essa 
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mudança parece suprir a necessidade de haver uma relação entre a família e a 

instituição. 

 Nos três outros casos, os pais dizem: “não me chamam” (mãe da criança 4), 

“conversamos quando há problemas” (pai da criança 5), “só por agenda” (mãe da 

criança 6). Em nenhum dos casos, apareceu uma preocupação ou procura, tanto por 

parte dos pais como por parte da escola, em estreitar esse vínculo instituição de 

educação infantil x família. 

De maneira geral, percebemos que os pais acreditam no potencial de seus 

filhos, da mesma forma que demonstram ter consciência que suas orientações em 

casa poderão influenciar nas atitudes na escola, porém com exceção da mãe da 

criança 1 que diz, claramente, receber orientações da escola. Os outros pais apenas 

falam das orientações que passam aos filhos, deixando em aberto a existência de 

qualquer tipo de orientação que recebam.  

Mais uma vez, parece que está faltando espaço para essa comunicação e 

troca de orientação entre escola e família. Mais uma vez insistimos para o fato de 

não conseguirmos entender como pais de crianças sem deficiência sentem essa 

necessidade por mais comunicação (MONÇÃO, 2013; CASANOVA, 2011; SILVA, 

2011), mas os pais desta pesquisa, que acreditamos necessitarem mais desse 

espaço, consideram suficiente a interação família escola acontecer via agenda e 

horários de entrada e saída. 

Em resumo, sobre a orientação da família para a vida escolar da criança, a 

figura 3 que segue mostra as conclusões alcançadas. 

 
Figura 3 - Eixo Orientação da família para a vida escolar da criança 

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

Os pais, em sua maioria, 
orientam seus filhos para a 
vida na escola conversando 

com a criança. 

De maneira geral, as 
famílias consideram que há 

interação e trocas de 
orientações com a escola. 
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4.2.4 Percepção dos pais sobre a criança na vida 
 

 
Os castelinhos de areia que construí, já esqueci, agora vivo um dia 

de cada vez. Eu acredito na escola sim, na inclusão... O meu 
objetivo para a vida é a autonomia, o sonho de qualquer pai, quero 
que ela seja feliz... autonomia já é meio caminho para a felicidade  

Mãe da criança 1 

 

Elaboramos este eixo para tentarmos entender as perspectivas das famílias 

em relação aos seus filhos, como eles veem, o que esperam e o que desejam para 

essas crianças.  

Quando perguntamos aos pais o que esperam de suas crianças, não 

estipulamos um prazo dessa perspectiva, nem ao menos se estávamos falando do 

presente ou de futuro, tampouco delimitamos essas expectativas para o âmbito 

escolar.  Assim, as respostas se dividiram. Os pais falaram do que sentem em 

relação ao filho hoje, suas relações na escola, seu desenvolvimento. Entre 

ansiedades, medos e sonhos, a maioria revela o que espera para o futuro e a vida 

de sua criança. 

A comunicação foi citada pelos pais como um instrumento de grande 

importância na socialização, desenvolvimento e autonomia da criança. O pai da 

criança 5, um menino diagnosticado como espectro autista e TID, logo falou em 

como vê seu filho. Sua fala remete à esperança no desenvolvimento da criança pela 

maneira do menino agir buscando a compensação de suas dificuldades (VIGOTISKI, 

1997): “Eu sempre percebi que ele tinha algumas deficiências,...eu sempre percebi 

que ele conseguia driblar dificuldades que aparecia e ele resolvia de outra forma”. 

Para a mãe da criança 6, um menino com grande comprometimento motor e 

cognitivo, a maior preocupação é com a falta de interação da criança com os pais, 

da dúvida em seu prognostico: “[...] tem horas que realmente parece que ele está 

assimilando, [...] a gente não tem certeza que ele entende isso tudo ou não”.   

As famílias falaram das crianças hoje na escola e em casa e em perspectivas 

de como será ou poderá ser, o que imaginam em relação a seus filhos. A mãe da 

criança 1 relata que seus maiores medos já se dissolveram e, agora, é como se ela 

visse além da deficiência: “[...] estou numa fase de transição agora, de olhar para 

minha filha não como uma criança Síndrome de Down, mas olhar para ela apenas 

como uma criança.” A mãe da criança 4 demonstra uma angústia: o querer fazer 

mais pelo filho. Para ela, a falta dinheiro atrapalha e o que ela queria hoje era poder 
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dar melhores tratamentos - ela sente que isso faria diferença para a criança. Além 

disso, ela também está preocupada com o futuro do menino. 

Uma relação existente entre as respostas dadas pelos pais diz respeito às 

interações de seus filhos. A maioria deles se refere, mais especificamente, à vida 

escolar da criança: “[...] nunca vi minha filha brincando sozinha” (mãe da criança 1); 

“As crianças protegem e gostam dele [...]” (mãe da criança 2); “tem uma interação 

ótima com as crianças [...]” (mãe da criança 5). Entretanto, duas famílias falam 

também da criança fora da escola e das interações com o outro. Nos dois casos, 

parecem estar falando da criança na vida familiar: a mãe da criança 4, temendo que 

o filho não participe das brincadeiras, orienta o filho menor que brinque com o irmão: 

“Eu mando o mais novo (irmão) brincar com ele. Obrigo que o irmão puxe para que 

ele não fique deslocado”. O pai da criança 5 fala nas relações do filho tanto na 

escola como em casa e com os adultos amigos da família: “Ele puxa muito as 

crianças... com os adultos ele também tem uma relação muito boa...”. Não há 

nenhum indício nas falas desses pais sobre a criança interagir com outras crianças, 

a não ser irmão fora da instituição.  

Ainda sobre as relações sociais, três pais falam da comunicação, alguns mais 

especificamente da oralidade e das mudanças que ocorreram ou podem ocorrer no 

desenvolvimento geral a partir dessa comunicação. O pai da criança 5 demonstra 

encantamento pela mudança da criança com a aquisição da oralidade Esse mesmo 

pai é aquele que vê no filho a busca de movimentos compensatórios em suas 

dificuldades: “A fala foi um divisor de águas, quando ele começou a falar tudo 

mudou. A fala é uma coisa fantástica”. Para a mãe da criança 4, que fala na falta de 

recursos financeiros, a fonoaudióloga é essencial: “agora eu pedi um fono,... pra ver 

se ele fala um pouco, assim, ele resmunga.” E, ainda: “Espero que ele fique bem, 

que ele consiga se comunicar mais”. Para a mãe da criança 6, a maior expectativa é 

que haja mais troca entre pais e filho. Ela não fala na oralidade especificamente, ela 

fala em algum meio de comunicação. 

Sobre as perspectivas desses pais em relação às crianças, percebemos que, 

em meio a diferentes discursos, o que eles esperam é que seus filhos tenham 

condições de participar da vida em sociedade o mais próximo do “igual” possível. O 

pai da criança 5 faz uma comparação entre a vida escolar de seu filho mais velho, 

sem deficiência e menino com deficiência: “O processo de educação é exatamente 
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igual [...]”. Segundo Carneiro (2008), na perspectiva de Vigotski, não há diferença 

entre os princípios de desenvolvimento entre as crianças com e sem deficiência. Há 

sim mudanças na estrutura durante o curso desse desenvolvimento. É isto que os 

pais demonstram esperar do futuro de seus filhos - uma vida o mais próxima do 

normal possível: “não precisa ser igual a todo mundo, mas também não precisa ser o 

mais diferente” (mãe da criança 4); “quero que chegue a hora e ela diga: ‘mãe dá 

licença, deixa ir para minha festinha...” (mãe da criança 1).  

Quando os pais falam que querem ver seus filhos como qualquer outro pai vê, 

eles demonstram expectativas que vem ao encontro das expectativas dos pais (de 

crianças sem deficiência) apresentadas por Rubim (2009) e Lima (2009). As famílias, 

sujeitos desta pesquisa, visam, por um lado, a socialização, quando falam sobre 

“participar, ser igual, ir a festinhas” e, por outro, a escolarização e o mercado de 

trabalho: “[...] eu quero que ele faça uma faculdade” (mãe da criança 3); “[...] deixa ir 

para minha faculdade” (mãe da criança 1). Aqui, as perspectivas tornam-se 

parecidas, talvez com mais dúvidas, com mais medos, mas, de qualquer forma, com 

esperança, e isso pode fazer a diferença para a criança.   

Essas famílias falam das expectativas e do futuro que imaginam para suas 

crianças. Os desejos diferem. São seis famílias, das quais cinco falam desses 

desejos: “O meu objetivo para a vida é a autonomia, o sonho de qualquer pai, quero 

que ela seja feliz” (mãe da criança 1); “[...] quero que ele me dê orgulho de alguma 

maneira. Então que ele passe trabalho para se formar e no dia da formatura ele 

diga: olha, eu quero agradecer minha mãe” (mãe da criança 3); “Ai, eu não sei como 

vai ser quando ele começar a namorar” (mãe da criança 4); “Não estou negando que 

ele tenha uma deficiência, só que eu vejo condições plena de superação” (pai da 

criança 5); “É isto que eu esperava, de ele interagir mais, bem mais com a gente” 

(mãe da criança 6). A única família que não falou, nem sequer deixou transparecer 

um desejo sobre seu filho, foi a família da criança dois, talvez pelo fato de a mãe ser 

mais reservada e ter dado sempre respostas mais objetivas.  

Neste trabalho, falamos sobre os medos e os abandonos que as famílias 

sentem em relação às suas crianças. Encontramos, em meio aos desejos e às 

expectativas, um medo comum relatado por três dessas famílias: não o medo da 

morte, de perder o filho - o que se julga ser o natural -, mas medo unido ao 

abandono, o medo de morrer e deixarem seus filhos sozinhos: “quando eu morrer, o 
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que vai ser da menina...” (mãe da criança 1); “[...] tenho medo de faltar um dia ...e 

quem vai cuidar dele” (mãe da criança 3); “O meu marido tem medo de faltar para 

ele” (mãe da criança 6). Parece, também, um medo comum a famílias de crianças 

sem deficiência, porém, como em outras situações, há a preocupação em deixar a 

criança sob os cuidados do outro. De acordo com Pamplin (2005), “[...] a educação 

de crianças com NEE é vista, também por alguns pais, como uma forma de garantir 

a independência econômica e social de seus filhos, além de possuir um caráter de 

urgência, uma vez que os pais temem pela sobrevivência dos filhos após o seu 

falecimento”. O medo cresce ao pensarem em todo o tratamento que precisa ser 

feito, o tempo dispensado à criança, o caminho que se construiu junto, quem terá a 

mesma disponibilidade: “[...] e quem vai cuidar dele...” (mãe da criança 3). 

Os pais conhecem seus filhos, falam de dúvidas sobre seu futuro e, de 

maneira geral, acreditam em seu potencial. Reconhecem, no ambiente escolar, as 

relações sociais, as interações dos filhos com as outras crianças. Os pais falam, 

também, de seus desejos, como quaisquer pais, dos desejos e das expectativas que 

criam a respeito de seus filhos. Em relação ao futuro, talvez a diferença entre esses 

pais e ou pais de crianças sem deficiência esteja na ciência de não se ter certeza de 

nada ou se ter menos certeza. A esses pais parece ser dado o direito da dúvida: 

será que vai falar, andar, interagir, alfabetizar-se, conquistar sua autonomia, formar-

se, ter amigos, emprego? É como se dessas crianças fossem tiradas a obrigação de 

alcançar tudo o que os pais almejam e sonham para elas. É como se a essas 

crianças fosse dado o direito de não conseguir. Mas os pais acreditam, sonham, 

desejam. 

Os motivos que levaram os pais a matricularem seus filhos na educação 

infantil podem não ter sido, em sua maioria, a busca pelo desenvolvimento cognitivo, 

motor, social e cultural de seus filhos como devem ser as propostas dessas 

instituições. Porém, depois de conhecer a instituição, eles parecem acreditar que a 

escola cumpre esse papel, percebendo, nos seus filhos, desenvolvimento. Além 

disso, parecem acreditar que há um trabalho de inclusão escolar na educação 

infantil, por meio da interação percebida entre suas crianças e seus pares. 

Apesar de não ser um ponto crítico percebido pelos pais, que consideram 

suficientes o contato via agenda e porta de sala com a escola, observamos uma 

falha na comunicação entre família e escola. Falamos isso por, principalmente, em 
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se tratando de crianças com deficiência, nos parecer que essa comunicação deveria 

ser mais forte, reforçando, entre as instituições, uma relação de confiança e 

cumplicidade, facilitando, assim, as trocas de orientações, dúvidas e conquistas. A 

falta de comunicação implica em uma carência nas orientações transmitidas entre 

pais e escola, como, por exemplo, a professora colocar a criança no carrinho de 

bebê por, talvez, não entender a importância de estimular o andar.  

Ao analisarmos as orientações dos pais diretamente passadas às crianças, 

percebemos que as expectativas dos pais a respeito de suas crianças divergem.  

Por um lado, há a aparente subestimação da capacidade do filho, quando a mãe da 

criança 2 diz passar a orientação apenas para a professora, parecendo não acreditar 

que o filho pode ser capaz de assimilar, tanto quanto lhe for possível, as orientações 

da mãe. Por outro lado, há a preocupação apresentada na fala da mãe da criança 6 

ao orientar seu filho, reforçando o quanto o ambiente escolar é prazeroso e 

importante em uma demonstração de acreditar na criança.  

Os pais sentem medos, acreditam no potencial de seus filhos, fazem planos, 

demonstram dúvidas - tudo como qualquer outro pai. No entanto, como Vigotski 

(1997) aponta, a criança com deficiência não é menos desenvolvida que as outras, 

mas sim desenvolvida de outro modo. Assim, esses pais também têm preocupações 

como qualquer outro pai, porém com algumas peculiaridades, visto que, na escola, a 

criança pode passar por dificuldades que vão além daquelas a que muitas crianças 

estão sujeitas ao entrar na escola – as quais são geradas pela sua deficiência. 

Assim, sobre o eixo Percepção dos pais sobre a criança na vida, podemos 

resumir as falas dos pais, sujeitos desta pesquisa, da seguinte forma: 
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Figura 4 - Eixo Percepção dos pais sobre a criança na vida 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNICAÇÃO 

•Os pais reconhecem a comunicação como instrumento importante para o 
desenvolvimento da criança. 

INTERAÇÃO  

SOCIALIZAÇÃO 

•As famílias desejam para seus filhos condições de participação da vida em 
sociedade o mais próximo do ‘igual’ possível. 

DESENVOLVIMENTO 

ESCOLARIZAÇÃO 

•Os pais acreditam no desenvolvimento da criança, acreditando na superação 
de suas barreiras. 

AUTONOMIA 

•Quando a família fala na criança namorando, em festinhas, na faculdade,eles 
desejam aos filhos: autonomia, capacidade de agirem com independência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Quando iniciamos esta pesquisa, não sabíamos bem ao certo que rumo ela 

seguiria. Tínhamos todos os elementos iniciais, os sujeitos, as questões, os 

objetivos, e, mesmo após serem feitas as entrevistas, ainda não nos parecia claro 

quais eram os pontos de ligação entre as perspectivas dessas famílias. Após as 

análises das unidades de significância e da organização dos eixos norteadores, 

conseguimos compreender, ao certo, quais as alegrias, os anseios, os resultados e 

os nós, em comum às famílias entrevistadas, que permeiam as perspectivas dos 

pais de crianças com deficiência sobre o processo de inclusão.  

Os resultados alcançados vão além das expectativas que essas famílias 

entrevistadas mostram em relação ao processo de inclusão de seus filhos, mas, que 

de forma indireta, vão influenciar nessa inclusão. Percebemos o quanto a função da 

educação infantil é ainda ignorada pelos pais e a fragilidade na relação entre a 

família e a escola no que diz respeito a uma relação de cumplicidade. Assim, quando 

há um incentivo da lei, ao exemplo da Constituição de 1988, a qual, ao garantir o 

direito a educação para todos, abre as portas das instituições às famílias de crianças 

com deficiência, transtornos ou síndromes, aquelas crianças que estariam em 

instituições de educação especial têm a oportunidade de conhecer a educação 

infantil e sua real função. 

Na rede pública, a criança, independentemente de sua condição, acompanha 

o grupo segundo sua faixa etária. A criança tem direito e necessidade de conviver 

com seus pares. É comum ouvir, nas escolas e mesmo nas famílias, que para a 

criança é melhor ficar com crianças menores, pois são mais “parecidas” com ela, 

tem menos perigo de se machucar, fica “menos diferente”. No entanto, ao manter-se 

a criança com o grupo menor, poderá acarretar no recebimento de menos estímulos. 

Os pais sabem da importância dessa consideração e entendem que no grupo com a 

mesma faixa etária a criança vai se desenvolver. Ela pode não atingir os mesmos 

resultados que os outros em tudo, mas ela irá progredir, de acordo com sua 

condição e sua capacidade. As crianças da rede privada, no entanto, não tem essa 

mesma garantia de estarem matriculadas nos grupos conforme a faixa-etária, 

deixando pais descontentes e as crianças a mercê de um desenvolvimento, talvez, 

não condizente com toda a sua capacidade.  
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Os pais acreditam na inclusão e falam dela observando dois aspectos: a 

interação e o desenvolvimento de seus filhos. Quanto ao desenvolvimento eles são 

unânimes em afirmar que ele existe, que seus filhos estão melhorando e a educação 

infantil está colaborando. Em relação à interação, uma família demonstra estar 

descontente, insegura, não aprovando a maneira como seu filho é tratado em 

relação às demais crianças. Os outros pais consideram haver interação e dizem-se 

satisfeitos com a relação da criança, não só com os colegas mas também com todos 

na instituição.  

Outro ponto diretamente ligado à inclusão é a professora de educação 

especial. Nas escolas da rede pública, a presença da terceira pessoa ou professora 

de educação especial junto à criança com necessidade educacional especial é 

assegurada conforme a necessidade da criança. Das famílias pesquisadas, apenas 

uma das três matriculadas na rede pública, faz uso desse direito sentindo-se 

satisfeita. As demais famílias, incluindo da rede particular consideram a presença da 

auxiliar uma situação de constrangimento e exclusão a qual a criança seria exposta, 

mostrando, com essa preocupação, que elas acreditam e apostam no potencial de 

seus filhos.  

 Alguns pais falam desses “nós da inclusão” baseados no dia a dia da criança, 

e na comparação com irmãos ou crianças próximas. Já outros pais se expressam 

baseados em leituras e buscas que fazem para ajudar no desenvolvimento de seus 

filhos. A inclusão é um processo em desenvolvimento que vem alcançando nossas 

instituições. Os pais que já fazem parte desse processo acreditam que ele é 

possível, que percebem que está acontecendo e mostram que, apesar de saberem o 

que é melhor para seus filhos, nem sempre encontram, na instituição, espaço para 

discutir e sanar suas dúvidas. 

Um dos resultados obtidos com esta pesquisa é que, quando os pais de 

criança com deficiência relutam em matricular seus filhos na instituição de educação 

infantil, eles mostram não entender qual é o papel da escola - além de ser o que eles 

conhecem como um lugar seguro, com pessoas confiáveis para “cuidarem” de suas 

crianças. A escola infantil, assim, não evidencia sua função. Os pais não mencionam 

o trabalho desenvolvido. Eles não comentam sobre seus filhos gostarem de algum 

colega, atividade ou brincadeira especial. Eles percebem que os filhos desenvolvem-

se, mas não falam do processo, de como acontece, demonstrando pouco ou nada 
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saber sobre as atividades e as atitudes dos filhos dentro da instituição. Os pais não 

mencionam o professor como mediador nessa ação, apesar de reconhecerem que a 

interação existe.     

Embora os pais e os professores mantenham uma relação de cordialidade, é 

importante que haja, entre eles, uma maior cumplicidade em relação aos cuidados e 

à educação da criança, sobretudo quando falamos de crianças com algum tipo de 

deficiência, transtorno ou necessidade especial. Reuniões de pais, conversas na 

porta de sala e agenda são bons instrumentos para conversa entre as instituições, 

mas podem não ser suficientes. Os pais, principalmente de crianças com deficiência, 

precisam ouvir que seus filhos podem, são capazes e estão conseguindo. Essas 

informações podem servir de estímulo para toda a família, beneficiando a criança. É 

importante que os pais encontrem as portas das instituições abertas para que 

estejam confortáveis sempre que sentirem necessidade de opinar, criticar, dar ou 

receber orientações. A educação infantil cuida, mas também educa. E se, para 

podermos trabalhar a criança em sua integralidade, é preciso não esquecer que ela 

é uma só. Assim, família e instituição devem compactuar dessa educação, trocando 

anseios, dúvidas e orientações.  

Ao contrário do que mostram as pesquisas de Monção (2013), Casanova 

(2011) e Silva (2011), nas quais os pais demonstram estar descontentes com a 

comunicação entre escola e família, os pais aqui pesquisados parecem não ter 

percebido a falta de comunicação entre pais e escola. Acreditamos que a 

necessidade de troca de conhecimento sobre a criança com deficiência deve ser 

maior do que a criança sem deficiência, pois as peculiaridades que envolvem o 

desenvolvimento dessas crianças também são maiores. Não conseguimos entender, 

no entanto, se essa satisfação pela comunicação e pelas informações que as 

famílias obtêm de seus filhos estão ligadas ao desinteresse pelo que acontece na 

instituição, por não acreditarem que há um trabalho apesar dos resultados ou por 

terem plena certeza de saber o que e como acontece, mesmo que, algumas vezes, 

eles se mostrarem insatisfeitos.  

Se os pais pouco conhecem sobre o que acontece na escola, os professores, 

talvez, pouco mostrem esse trabalho. Com esse não difundir as vivências na escola, 

fechando entre os muros da instituição todo seu trabalho, expande-se a ideia de que 

não acontece nada e a escola de educação infantil permanece com o estigma de 
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apenas cuidar. Assim, quando o governo elabora leis e as coloca em vigor, como 

priorizar a educação regular a todos independentemente de suas condições, de 

maneira indireta, ele contribui com o desenvolvimento da criança não só a levando 

para a escola, mas oportunizando aos pais que descubram melhor o trabalho da 

instituição e percebam que a criança é beneficiada, pois, além de bem cuidada 

(anseio inicial dos pais), a essa criança é propiciada a oportunidade de um processo 

de desenvolvimento de suas habilidades e integração com seus pares.  

É importante, nesse momento, chamar a atenção dos pais das crianças para 

o trabalho educacional desenvolvido na instituição. Os pais que não sabem que a 

educação infantil faz algo além de cuidar não matriculam seus filhos a menos que 

não tenham outra opção. Se os pais não sabem que a educação infantil tem uma 

função educacional é porque a escola não mostra esse trabalho. Assim, quando a 

criança não é matriculada, porque os pais pensam que ela não vai fazer nada na 

instituição, a criança perde a chance de se desenvolver  por meio da interação com 

seus pares. A criança que tem alguma deficiência perde ainda mais, visto que ela 

precisa mais desse estímulo. Afinal, a educação infantil é uma instituição que, além 

de cuidar, tem como função educar e propiciar à criança o desenvolvimento máximo 

de seu potencial. 

Esperamos, com essa pesquisa, contribuir no alerta sobre a importância da 

cumplicidade entre a família e a instituição, por meio das trocas de informações 

contínuas, respeito e orientações de ambas as partes. Entendendo que ouvindo a 

família, a escola poderá ajudar no desenvolvimento e no bem estar da criança, e 

orientando essa família, a escola poderá incentivar um trabalho contínuo e mais 

produtivo.  Por meio da educação inclusiva, não só a criança com deficiência se 

beneficia, mas todos os outros envolvidos nessa relação, possibilitando, talvez, uma 

sociedade mais solidária, em que todos respeitem os sinais, instituindo uma nova 

ordem nessa enorme avenida. 
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Apêndice A - Carta convite de apresentação sobre o trabalho 
 

Itajaí, novembro de 2012. 

 

Srs. Pais e Familiares, 

 

A inclusão escolar de crianças com algum tipo de deficiência é um direito das 

crianças e das famílias. Leis, projetos e programas surgem com a finalidade de tornar essa 

ação uma realidade comum. Todos estes projetos surgem de estudos, baseados na 

realidade de quem vive esta prática. 

Lendo e estudando sobre a inclusão no Brasil, como professora de educação infantil, 

mãe de criança com deficiência e como estudante do curso de Mestrado da UNIVALI, 

percebi que pouco é discutido com as famílias que, apesar de estarem do outro lado das 

instituições de educação infantil, são um elo direto nesta corrente pela inclusão escolar. 

Assim, venho pedir a vocês, pais e familiares de crianças com deficiência intelectual, 

ajuda e apoio em meu trabalho final de Mestrado que fala justamente sobre: “O que pensam 

as famílias de crianças com deficiência intelectual sobre a inclusão escolar?”. 

Esta ajuda acontecerá por meio de uma entrevista entre família e pesquisadora, a 

qual tem caráter sigiloso e seus dados, da criança ou da instituição não serão divulgados. A 

entrevista será marcada em horário e lugar a combinar. 

Para participar, por favor, preencha o quadro abaixo para que eu possa entrar em 

contato com vocês. 

 

Nome dos pais:_______________________________________________________ 

Nome da criança:_____________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________ 

Instituição de educação infantil:__________________________________________ 

Telefones para contato:________________________________________________ 

 

A sua participação é muito importante. 

Muito obrigada, 

Lisiane Morro 
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Apêndice B - Termo Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Fui informado pela pesquisadora Lisiane Rzatki Morro detalhadamente sobre a 

pesquisa intitulada Famílias de crianças com deficiência, o que pensam sobre o processo de 

inclusão na educação infantil. 

Confirmo que fui plenamente esclarecido sobre os objetivos da pesquisa que ora se 

apresenta e confirmo também que, pelo fato dessa pesquisa ter única e exclusivamente 

interesse científico, esta foi aceita por mim espontaneamente. No entanto, posso desistir a 

qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar da maneira 

que achar conveniente, a minha desistência. Por ser voluntário(a) e sem interesse 

financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração. 

Estou ciente de que os dados coletados são sigilosos e que a identidade dos 

participantes será resguardada. 

 

Nome do participante: _____________________________________________ 

 

Fone:___________________________________________________________ 

 

E-mail:__________________________________________________________ 

 

            _________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Florianópolis, _____ de ________________________ de 20__. 

 

 

 

 

 

  



88 

 

Apêndice C - Informações solicitadas por e-mail 
 

Srs. Pais, 

 

Agradeço sua colaboração participando voluntariamente de minha pesquisa intitulada 

Famílias de Crianças com Deficiência Intelectual: o que pensam sobre o processo de 

inclusão de seus filhos na Educação Infantil para obtenção do grau de Mestre na 

Universidade do Vale do Itajaí. Para concluir meu trabalho, peço, se possível, que 

respondam ao questionário abaixo. Lembrando que as informações serão usadas de 

maneira anônima. 

 

 

Parentesco Idade Formação Profissão Irmãos 

Pai     

Mãe     

 

 

Observações importantes: 

 

 

 

Agradeço sua atenção, 

Lisiane Rzatki Morro 
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Apêndice D - Transcrição das entrevistas com as famílias 
 

Mãe da criança 1 - Síndrome de Down, está com 2 anos e meio, matriculada no ensino regular em 
uma creche particular de Florianópolis. Frequenta a APAE semanalmente. 

Quando eu soube da menina, nossa, nosso mundo caiu. Eu pensei em tudo, em abortar... achava 
que fosse morrer. Não queria esta criança, aquela coisa, não é justo pra mim. Foi muito sofrido. Eu já 
estava prestes a fazer um aborto e ouvi uma criança chorar. Peraí, se toda a vez que uma criança 
chorar eu ficar assim, descobri aí que o aborto é o início. O início de uma situação. O aborto não é o 
fim dessa situação. Resolvi ir em frente. Falei com meu marido e disse, vou seguir em frente, a porta 
está aberta e não vou te obrigar a nada, mas eu vou atrás, vou buscar, e ele me respondeu –
“estamos neste barco junto”. 
Estamos sempre buscando, lendo e indo atrás, estou sempre atrás de pesquisa, o síndrome de 
Down é mais o cognitivo, é difícil ver um síndrome de Down preso em uma cadeira. Tive medo de 
rejeitá-la quando nascesse. Ela foi estimulada desde o terceiro mês de vida no Hospital Infantil 
Joana de Gusmão e na APAE. 
O que falta para a minha filha não é a reabilitação, mas a habilitação e é isto que eu sinto falta nas 
escolas daqui. Outra coisa é a orientação, não existe em Florianópolis, nem no Brasil, uma 
instituição que não seja assim, nem tanto para classe A nem tanto para classe C, pessoas que não 
podem pagar, deveria ter um intermediário, fui conhecer a APAE porque a gente tem ideia assim, 
porque é público (cara de insatisfação). Mas foi além das minhas expectativas.  

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 

Não deixaria com babá, porque com babá não se sabe com quem está deixando, vai pra escola. Eu 
sempre achei que mesmo se fosse normal, tem que ir pra escola, sempre bati de frente com os 
médicos que acham que porque tem a imunidade baixa deve cuidar mais. Penso assim, se não 
pegar na escola, vai pegar no Hospital Infantil Joana de Gusmão ou na APAE, então eu fiz assim, 
procurei uma escola que fosse menorzinha, a coordenadora pedagógica é formada em enfermagem, 
ela fez estagio na APAE, já tiveram Síndrome de Down, vi que ela não ia ser diferente, nunca me 
chamaram assim, não, já que ela é assim vai ter que ter uma auxiliar, o que eles fizeram foi assim: - 
nós vamos cuidar da menina e você dá as orientações para nós, de como dar comida, como limpar a 
boca, estimular o visual e também conforme as orientações da fisioterapia do hospital infantil e 
também da APAE. Eu vejo que tem muita força de vontade da minha filha e das professorinhas. Elas 
têm muita vontade de ajudar a menina, de integrar, eu não tiro da escola de jeito nenhum, e é a 
escola regular, e tenho muita esperança que com quatro anos no máximo, ela tenha alta. Eu acho 
assim que a parte pedagógica é que a gente tem que bater o pé agora. O que importa é a parte 
cognitiva. A parte física para mim é o paralelo. Eu vejo assim que ela vai começar a andar, ela vai ... 
o que é importante para mim é a escola regular, se ela vai se formar no primeiro segundo ano não 
interessa, eu estou encaminhando a minha filha para isso. Eu vou incentivar e quero ter outro filho 
para ela aprender a dividir. As mães que tem um só sufocam e tratam seus filhos como uns 
retardados mentais. Torço para minha filha pegar um ônibus sozinha aos 14 anos, e tem mãe de 
filho normal não deixa.  

Como vocês participam da escola, da vida escolar de sua filha? 

Quando a gente entrou na escola, ela tinha seis meses a APAE perguntou qual a escola, e foi lá a 
fisioterapeuta, a pedagoga que é a professorinha, psicóloga, e deram as instruções, assim, assim e 
assado, viram a estrutura da escola, viram como é que tratavam e de vez em quando eles entram 
em contato, mas sem avisar a mãe ou avisando. existe esse acompanhamento. Na fisioterapia do 
SUS, funciona assim, a fisioterapeuta diz - tem que usar tal sapatinho. Beleza, a gente vai e diz, tem 
que usar o sapato desta forma... então ou estou sempre dando as instruções, por exemplo, se eu 
vejo a professora limpando a boca de uma forma que eu acho que não vai ser legal, e digo é melhor 
que seja assim, faz desta forma, e todo dia tem agenda e eu escrevo, hoje estimular andar, hoje 
estimular isso, entendeu? Já tem o dia de levar o brinquedo, então ela leva o brinquedo para a 
capacidade daquela idade, daquele momento específico. Então assim, a gente interage desta forma, 
eles perguntam muitas coisas, muitas coisas mesmo, e eles perguntam, mãe o que a gente pode 
fazer agora nesta fase, ou eu pergunto qual o objetivo disto, como estão as outras crianças, como 
estão em relação a ela? Porque o meu medo é que eu chegasse e ela estivesse sozinha. Eu nunca 
vi a minha filha brincando sozinha. Só se tivesse doentinha ou tivesse dormindo. Tinha medo que 
fosse dessas crianças estereotipadas ou deixadinhas de lado porque não conseguem nem andar. E 
e muito triste isso... Eu quero a minha filha integrada. 

Ela acompanha o grupo da mesma idade? 
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Aí é que tá, não deu para fazer isto, porque até o B2, ela foi, só que ela não anda, e as atividades do 
B3 precisa que ande, entende? Eles vão para o parquinho, vão fazer alguma atividade de roda... e, 
infelizmente, a hipotonia dela não permitiu isto e fica perigoso para ela. Já dei um prazo. Eu 
perguntei para a professora: “Escuta, ela não vai ter atraso cognitivo, porque o motor eu até entendo 
que ela tenha”. A professora disse: “Não, fica tranquila que as atividades são muito parecidas. O que 
uma turma faz a outra também está fazendo a diferença está que eles andam muito mais e a menina 
não vai conseguir acompanhar e isso não vai servir de estímulo para ela”. Mas agora na salinha 
dela, todos andam, menos ela e um menino também é coleguinha da APAE. Então são os dois 
engatinhando na mesma sala. Esta escola aceitou muito bem, não impôs condição alguma, não fez 
diferença vai usar uniforme igual. Então eu fico bem contente, porque eu achei que ia ser mais difícil. 
Já ouvi falar de escolas católicas que não aceitaram, que não querem... então assim eu vou procurar 
escolas que são pouco alternativas mas, que no meu estilo de vida, não é andar descalça no chão, 
não vou mandar pro Sarapicuá, talvez eu pense numa escola que consiga adequar, que entenda os 
caminhos da minha filha que entenda que naquele momento ela precisa disso. Uma escola que 
consiga entender as dificuldades e limitações da minha filha, se ela tiver. 

Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Orientação a gente tenta dar de qualquer forma, eu acho que educação é desde a hora que nasce. 
No dia a dia a gente das orientações, a gente protege e acha que não está protegendo... a escola é 
bom pra isso. Por exemplo, a minha filha tem mania de subir naquelas mesinhas de sala, e eu ia lá e 
tirava, acho que estava subestimando a minha filha, que ela não ia entender desce daí que é 
perigoso, aí eu cheguei na escola, a professora disse pra mim que ela tava com mania de subir na 
mesa que eles comem e a professora disse pra mim – eu não tiro não, eu digo desce daí e ela 
desce. Por isso que eu digo que o papel da escola é essencial. Da parte pedagógica eu não entendo 
nada, ela tá entendendo tudo e a desgraçadinha não faz porque sou eu. Assim eu ganho muito mais 
orientação do que dou pra escola.  Agora eu falo, converso com ela e vejo que ela entende. Como 
toda criança ela quer testar teu limite. Eu falo com ela como falo com uma criança normal. Só que eu 
falo mais vezes.   

O que a família espera de seu filho? 

Eu tenho muita preocupação, eu acho que meu maior medo, depois que passou aquele período de 
aceitação, eu sei que é tudo biológico, um problema da trissomia do 21, foi realmente o acaso, não 
tenho problema com isso mas o meu medo foi sempre de que se eu morresse, quando   eu morrer o 
que vai ser da menina... quer saber, uma boa previdência, se tiver dinheiro, vai ter quem cuide e não 
precisa nem ser SD, uma pessoa velhinha mas se tiver dinheiro, alguém vai cuidar de você, como 
pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu estou numa fase de transição agora, de olhar para 
minha filha não como uma criança Síndrome de Down, mas olhar para ela apenas como uma 
criança. Tenho agora as preocupações de uma mãe normal. E na escola vejo que tem muitas 
crianças com dificuldades, na APAE eles me dizem, que tem muitas crianças normais que não 
aprendem. Adolescentes que nunca passam no vestibular e nunca rodaram, e morador de rua, vi na 
Veja, que passou no vestibular. Então assim eu tenho que esperar o que ela consegue. Eu sei que é 
muito difícil. Não sei até que ponto eu vou saber não puxar de mais ou de menos. Não quero ter uma 
companhia para a vida toda. Quero que chegue uma hora e ela me diga: “Mãe dá licença, deixa eu ir 
para minha festinha, pra minha faculdade”. Eu imaginava, eu viajando com meu marido e levando ela 
já maiorzinha, mas agora estou repensando, fazendo uma análise e acho que vai ser o contrário, vou 
sair com meu marido, como sempre pensei que ia ser, com os filhos independentes. Meu medo é da 
irmã ter vergonha dela, não entender. Resolvi fazer como faço com meus pais.... deixá-los a 
vontade. Aprendo muito com esta menina, não sei se um dia vou ensinar 1/3 do que já aprendi. Os 
castelinhos de areia que como mãe construí, já esqueci, agora vivo um dia de cada vez. Eu acredito 
na escola sim, na inclusão... o meu objetivo para a vida é autonomia, o sonho de qualquer pai, quero 
que ela seja feliz... autonomia já é meio caminho para a felicidade. Não admito uma pessoa em sala 
de aula para cuidar dela, para que passe mais vergonha ainda. Isso é exclusão.   

 

Mãe da criança 2 - Paralisia Cerebral, cadeirante, 3anos e 6 meses, matriculado no ensino 
regular em tempo integral em creche particular de São José. 

Nós viemos do Rio de Janeiro. Ele frequenta a escola em tempo integral, porém sai todos os dias no 
meio da tarde para fazer as terapias, todas com terapeutas particulares. Com frequência, ele tem 
crises de convulsões, nem sempre possíveis de serem percebidas. Os médicos dizem que ele tem 
outra síndrome além da paralisia, mas ainda não dá pra ter certeza do que é. 

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 

Eu coloquei na creche, uma porque eu tinha que trabalhar, fiquei com ele um ano, não conhecia 
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ninguém aqui e tinha receio de deixar em casa com quem eu não conheço, e também pela 
parte da estimulação, porque desde que ele nasceu me falaram que a estimulação precoce é 
fundamental e bem pela  falta de confiança nas pessoas, ainda mais pelo que a gente ouve, é 
muito maus tratos ao idoso e à criança, principalmente ele que não fala. Não em como eu saber se 
ele esta sofrendo maus tratos, só pelo comportamento dele, assim né, eu até brinco que 
atualmente ainda faço exame de corpo de delito nele quando ele chega da creche, como ele é 
branquinho eu consigo ver qualquer marquinha nele que fica vermelhinho e roxo, ai sempre pergunto 
na creche o que aconteceu. Assim, confio na creche, mas nunca é o mesmo cuidado que em 
casa. Mas uma pessoa em casa talvez fosse pior, nessa parte da estimulação porque ele 
melhorou bastante desde que entrou na creche. Ele não está regredindo, está evoluindo. Então 
é por isso, e eu achei uma creche boa que é o berçário. Como ele não caminha, e tem troca de 
fralda ele não evoluiu, ele ficou na turma dos bebês. Eu sei que nas creches a criança vai 
subindo, mas no caso dele, ela me deu essa desculpa assim, porque tem troca de fraldas e isso. Ou 
então eu teria que pagar uma pessoa a mais para ficar com ele e ficaria pesado. Eu preferia 
que ele tivesse passado de turminha, o berçário é só bebês que não falam e ele já esta 
começando a balbuciar as coisas, mas ele tem bastante contato com os outros, mas, no geral, ele 
fica com os bebês que não falam, só choram. Tem outra criança especial na creche que evoluiu, ela 
usa fraldas, mas ela anda. Eu fico meio assim. 

Como vocês participam da escola? As terapeutas também vão na escola? Como acontece? 

È, a fisioterapeuta já foi na escola, mas ela vai uma vez por ano ou duas. A fono, nunca foi, a 
estimulação visual vai sempre. A dona da creche é bem interessada e parece que ela leva essas 
informações das terapeutas a sério. Ela já trabalhou com crianças especiais e parece que se 
preocupa. Elas nos chamam normal na escola, nada por ele ser especial, nossa preocupação 
maior é com as crises, que ele tem convulsão, daí eu escrevo quando ele tem crise, e elas também. 
Mas eu só vou quando elas me chamam e só me chamam normal assim quando tem 
avaliação. Eu fui na última até. A rotatividade de meninas lá é muito grande, e esta rotatividade me 
estressa um pouco. Eu fico insegura principalmente quando tem convulsão, daí eu escrevo na 
agenda e peço que elas deem atenção especial. Sexta feira ela disse que ele teve duas crises 
feias, mas eu não acredito, pois ele parecia bem quando fui buscar, acho que ele tava vermelho era 
do calor, porque lá é muito quente. E depois, sexta, sábado e domingo ele não teve mais crise, e 
geralmente quando ele tem uma, ele tem duas ou três no mesmo dia. Às vezes, eu pego ele na 
creche e ele tem crise em casa, daí eu fico pensando, será que ele não teve na creche e elas não 
viram? Mas eu morro de medo que elas deixem ele sozinho. Às vezes, ele esta dormindo lá no 
quartinho, e daí do lado tem a cozinha, eu morro de medo...  Até de prender o pezinho na grade. O 
ideal é que tivesse câmera né, atualmente tem essas creches com câmeras lá no Rio. Aí eu ia 
poder entrar na internet e ver como ele está, eu ficaria mais segura. 

Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Na verdade as orientações são passadas para as professoras e a diretora. Nós falamos o que 
e como tratar o menino. Ás vezes, falamos como ele é e como faz conosco e pergunto se na 
escola ele se comporta assim também. 

O que a família espera de seu filho? 

Elas dizem que fazem atividades, eu já vi na internet ele com roupa de plástico fazendo atividade, eu 
nunca vi. Só vejo ele no balanço ou cadeira mordendo alguma coisa. As crianças protegem e 
gostam dele. Tenho medo que deixem sozinho. Eu gostaria que tivesse mais participação dele 
nas atividades, ele sai muito para as terapias, e quando vêm as atividades só vem anotações tipo, 
que pena, ele saiu cedo, ou então, que pena não pode participar... como se ele não quisesse  estar 
ali. Não é culpa dele, tadinho...às vezes, ele está dormindo. Escolhi a creche particular porque só 
tem 6 crianças para duas professoras. 

 

Mãe da criança 3 - autista com paralisia cerebral, tem cinco anos, está matriculado em período 
integral na rede municipal de Florianópolis. 

Ele tem cinco anos, prematuro (28 semanas), é PC, e teve uma série de complicações na UTI 
neonatal (meningite e etc...). Passou por ‘n’ procedimentos. E agora foi diagnosticado o autismo. Ele 
até agora foi considerado espectro autismo, e vinha sendo tratado desde um ano e meio, pois eu 
desconfiava que tinha alguma coisa errada. Ele aparenta muito bem, mas ele... 

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 

Na verdade desde os dois anos na APAE eles me cobravam que ele viesse para cá, mas eu 
sempre tive bastante medo. Na verdade, ainda tenho porque tem bastante gente que tenta incluir 
ele ao máximo eu ainda sinto bastante, não vou saber usar a palavra certa, mas eu ainda sinto 
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bastante dificuldade em fazer a inserção dele, na escola mesmo. Eu acho que do mesmo modo que 
tem profissionais que querem fazer o melhor possível, tem profissionais que ou porque não 
querem ou porque não sabem ou não entenderem não fazem (a inclusão). Ele frequentou uma 
creche com dois anos e meio onde eu tive ‘n’ problemas, tipo, ele rói a unha elas enfaixaram a mão 
dele no colégio e não me contavam. Ele não dormia a tarde elas botavam ele de castigo...  Eu 
coloquei na escola porque preciso disso. Em Joinville, ele ficou bem, numa creche maravilhosa 
que abraçou a causa. Precisei voltar, mandei para uma creche aqui em Floripa mesmo e ele não 
quis mais ir, começou a faltar. Ele tem um jeito dele mesmo de adoecer não come, não vai no 
banheiro, ele não diz o que é, ele se fecha, ele parou de falar por duas semanas. Imagino que era 
por não ser a creche do irmão. Ele não fala, sabe falar, mas não fala, então eu só imagino o que 
pode ser. Ele fala, mas não expressa o que quer... Eu coloquei na escola porque preciso trabalhar, 
acho que ele desenvolveu bem e que é importante para ele a creche. Mas eu vejo que o 
desenvolvimento dele perto do irmão caçula é muito maior, ele consegue progredir muito mais 
com outras crianças. Eu vejo que como as outras crianças não sabem que ele é especial eles 
empurram ele para fazer alguma coisa quando ele não quer. Daí mesmo sem saber, com as 
outras crianças, ele vai na maré das outras crianças e se desenvolve melhor. Esta escola eu 
escolhi porque o meu filho mais novo estuda aqui e de todos os colégios que nós já rodamos, 
este aqui é o que teria mais condições para ele e também porque quando ele surta, o meu filho 
menor é o único que consegue com ele. Nem eu consigo. Eu até falei que na hora que precisar 
chama o irmão que ele sabe lidar com ele. Às vezes o irmão bate nele mas ele respeita, ele imita 
o irmão mais novo então se o irmão diz pra ele parar com o escândalo ele respeita. É mais fácil que 
ele respeite o irmão do que qualquer outra pessoa, por isso eu escolhi esta creche. 

Como participam da escola, da vida escolar de seu filho? 

Vamos assim dizer, ele saiu da APAE, aos três anos, quando se inclui o método que é algo por 
quadrinhos. Como o autista não fala, eles ensinam eles a se manifestar através de objetos, só que o 
menino falou. O menino vai ao banheiro, ele virou uma criança normal de repente. Então 
conversando com a professora, eu e ela achamos melhor que ele não fosse mais, embora a 
APAE, ainda na época, dizia que ele precisava, mas eu tinha muito tempo focado só no menino e 
naquela época eu realmente precisava trabalhar. Foi ai, então, que ele saiu da APAE. Eu procurei a 
AMA, mas depois da APAE eu perdi os laços, e de tempos em tempos eu levo no posto de saúde. 
Quando eu preciso eu posso ligar ou ir na APAE perguntar daí essas informações eu trago pra 
escola, foi assim que ele conseguiu a auxiliar, a terceira pessoa, e ela sabe mais do que todo 
mundo...Acho que ela foi de grande ajuda.  

Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Na verdade ele é um autista diferente. Ele não sabe brigar, ele faz carinho, ele já tem um 
diagnóstico impreciso, porque o autismo é um diagnóstico impreciso. Eles não sabem te dizer ao 
certo como eles pensam. Então, toda vez que eu vou pesquisar, eu vejo que para cada pergunta 
eles dão cinco respostas diferentes, isto me deixa pirada. E ele consegue ser mais diferente que os 
outros autistas, eu acho. Na maioria das vezes, esta diferença é para melhor, porque ele é carinhoso 
ele vai ao banheiro, ele é metódico, ele come na mesa, faz papai do céu... mas ele cospe nos outros, 
foge. Então o que eu digo em casa é para ele imitar o irmão, digo para ele mais ou menos ir na 
onda do irmão, mesmo o irmão sendo uma pestinha. Eu, na verdade, não tenho uma idade 
adequada para conciliar tudo...(23 anos).Nem eu sei, às vezes, como agir com ele. Tem horas que 
ele surta e sai todo mundo de perto, todo mundo da casa fica esperando todo mundo se acalmar. Eu 
tento explicar na creche como funciona com ele, eu acho que esta terceira pessoa foi 
maravilhosa, porque ela deu a oportunidade de eu dizer “posso largar um pouquinho”. Eu vivo 
em função do meu filho, mesmo que ele esteja estudando, eu estou em função dele, marcando 
entrevistas na APAE, na sala de multimeios, sempre estou por ele. Quando não estou com ele, estou 
buscando resultado, exame... Esta terceira pessoa chegou sabendo falar e eu penso que se ela 
sabe, legal, eu posso... eu não sei tanto...deixo com ela. Não sei se confio, mas ela sabe falar 
mais do que eu.  

O que a família espera de seu filho? 

Eu tenho três filhos extremamente inteligentes. O meu filho aos três anos escreveu o abecedário na 
parede, desde pequeno conta até cem até de trás para frente. O pai deles é muito inteligente. Eu 
acho que toda mãe é assim, se o pai é médico, quer que o filho seja médico...e como eu sou jovem 
eu não penso assim, claro, eu quero que ele faça uma faculdade, não quero que ele tenha carro e 
apartamento, mas eu quero que ele me dê orgulho de alguma maneira. Então que ele passe 
trabalho para se formar e no dia da formatura ele diga: “Olha, eu quero agradecer minha mãe”, 
ponto, já valeu. Eu Sei que o menino vai fazer tudo isso, mas eu acho que as outras coisas da 
idade ele não vai fazer. Eu experimentei tudo, desde jogar futebol, piano, vôlei, a fumar maconha e 
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engravidar aos 15 anos estudando num colégio adventista. E eu tenho medo dele não ter este tipo 
de experiência. Acho que o maior terrorista do mundo é a criança. Há um tempo atrás, meu filho 
começou a fazer coco nas calças, o filho da nova babá, meu outro filho e meu sobrinho riram dele, 
foi a primeira vez que eu senti que ele não soube lidar com aquilo, daí que ele começou a cagar nas 
calças e escondia. Naquele momento, ele me pareceu uma criança com necessidades especiais e 
um dia eu briguei e ele quase chorou. A babá mandou ele lavar a cueca e disse que estava errado. 
Eu vi aquilo, e o que acontecer no colégio que eu não for ver... E eu sempre fui magra e bonita, e 
sempre ria das gordinhas. Eu conseguia até rir das loiras, e olha que eu sou negra. Eu sei que usei 
o bullying que fiz com diversas crianças no colégio. Hoje eu tenho medo que ele não saiba se 
cuidar. Eu mando o mais novo brincar com ele. Obrigo que o irmão puxe para que ele não fique 
deslocado. Meu medo é quando ele chegar no colégio, sofrer de alguma maneira e não saber 
se explicar. Sei que tudo se aprende experimentando. E se ele não for a festa nenhuma, se ele não 
fumar maconha, se ele não fizer ‘n’ coisas que a gente faz na adolescência para descobrir... Ele não 
precisa ser sempre igual a todo mundo, mas também não precisa ser o mais diferente. Eu 
costumo esperar muita coisa... Eu não sei dizer o que eu consigo esperar do desenvolvimento dele. 
Tenho medo de chegar na hora e eu não conseguir dar conta, porque eu não vou estar aqui sempre. 
Tenho medo de faltar um dia... e quem vai cuidar dele. Fico mais apavorada com o dia de amanhã 
do que com o dia de hoje. Hoje ele é bonitinho, é legal falar errado. Eu vejo que ninguém vai 
saber dar a mesma atenção que eu dou. 

 

Mãe da criança 4 - Síndrome de Down, está com 2 anos, matriculado no ensino regular 
integral em uma creche pública de Florianópolis. Frequenta a APAE duas vezes por semana. 

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 

Na época foi porque eu precisava, eu trabalhava, eu fiquei um ano sem trabalhar, e daí teve 
uma mãe que me disse assim: “Eu tenho um filho com Síndrome de Down e ele não vai pra APAE, 
ele vai pra creche porque eu não tenho vontade de botar ele na APAE”. E ajudou bastante, já vai 
fazer um ano que ele tá aqui, nossa a mudança foi...ele brinca com as crianças. Mas se eu não 
tivesse que trabalhar eu acho que eu não colocava. Acho que ficava com ele em casa, pode ser 
né, que pra gente descansar um pouco... nas conversas que a gente vê, quem sabe né, que ajuda 
bastante eles, né? E eu escolhi esta escola porque eu moro no Pantanal, e poderia ser escolhido 
aquela creche, só que aquela é muito pequena, e eu tive aqui olhando e as crianças são 
separadas para brincar e a creche é mais arejada, e como ele tem problema de bronquite e eu 
achei muito úmida para ele lá, por isso que eu quis vir para esta daqui. Eu chego em casa e vejo 
que tem coisas que ele não fazia e já faz, ele melhorou na escola, imita os bichinhos, o cavalo, 
o boi...  

Como participam da escola, da vida escolar de seu filho? 

Ele vai só na APAE. Que eu sei, não tem reunião com a escola. Uma vez a APAE até chamou, mas 
a professora não foi. A fisioterapeuta disse que ia vir aqui porque eles tão usando um carrinho 
de bebê para ele andar. E ela quer que faça ele andar, estimular, pegar na mãozinha. Até um dia eu 
cheguei com ele no colo (na APAE), e ela brigou, daí eu disse: “Ahã!, isso não é nada, vocês 
precisam ver o carrinho na escola”, no ano passado a professora estimulava ele muito para andar, já 
essa aqui quer botar ele no carrinho para andar. Ele fica malandro daí. É que é assim, sou só eu, o 
pai dele... ele não tem pai. Então eu que participo tudo da vida dele. Pegar na creche, levar pra 
creche, é tudo comigo. Acho que ele melhorou muito, nossa, mas eu não venho aqui. Elas não 
me chamam. E eu incentivo bastante, boto na frente do computador, boto musiquinha dos bichos 
(ele está estudando os bichos). Na creche a gente vê que ele é bem tratado, chega na sala a 
professora só dá bom dia, ela não chama ele e ele já se joga no colo dela. É porque é bem tratado. 
A creche eu não tenho o que falar. O diretor  nossa, ele trata muito bem. Nas férias, eu consegui a 
creche do Itacorubi (Colonia de férias), mas ele só foi um dia, deixei com a minha vizinha.  

Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Eu tento ensinar. Antes ele puxava o cabelo, né. Aí eu falei pra ele não puxar, que tem que 
fazer carinho. Aí ele não fez mais. Ele não é de bater. Eu tenho uma neta de 4 anos em casa. 
Minha neta é meio malandrinha, ela ensina um monte de coisa, daí o que ela faz ele quer fazer 
também. Ontem ele tentou subir até no bercinho, daí eu fui olhar ele tava olhando para ver se eu 
tava cuidando mesmo, bem esperto mesmo. Eu falo que não pode morder, que tem que fazer 
carinho. Daí ele me olha bem sério, baixa a cabeça... Ele nunca foi de morder, não sei na sala, 
nunca me falaram nada. Ele entende bem o certo e o errado, ele faz sinal com o dedinho. 

O que a família espera de seu filho? 

Se eu pudesse fazer muitas coisas por ele, mas falta dinheiro né? Agora até pedi um fono, além 
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do da APAE eu pedi mais um pelo posto, pra ver se ele fala um  pouco, assim, ele resmunga... Nem 
sei o que dizer agora, assim, no começo eu não aceitava, né? Mas agora nossa... eu tô lá e fico 
pensando nele aqui. Quando vejo uma criança na rua fico pensando, como vai ser o meu filho 
quando tiver desse tamanho. Hoje eu ainda tava falando para uma amiga minha assim, “Ai, eu não 
sei como é que vai ser quando ele começar a namorar”, ela disse que eu não devo pensar isso já 
que ainda tá muito cedo. Mas eu já fico imaginando né, como ele vai ser, como não vai ser. O 
que falta agora é ele caminhar. 

 

Mãe da criança 5 – ele está com 5 anos e 9 meses, diagnóstico não fechado, é tido como 
espectro autista ou criança com TID (Transtorno Invasivo de Desenvolvimento), frequenta a 

Rede Federal de Educação Infantil,  faz terapias com terapeutas particulares. 

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 
 

Bom, a gente colocou o menino na escola porque a gente acredita que ele precisa trocar, trocar 
com outras crianças da idade dele. Por esse motivo. A escolha da escola foi porque ele estava 
numa escola particular, ele entrou com 2 anos e meio, ficou 1 ano e nós fizemos a inscrição para o 
sorteio aqui, ele foi sorteado e a gente mudou ele pra cá imediatamente, porque esta escola é 
maravilhosa. Na época o pai era bolsista do doutorado, eu era autônoma e a gente poderia ficar 
com ele se quisesse. Foi uma opção mesmo colocar ele na escola. 

Como participam da escola, da vida escolar de seu filho? 

Na verdade, ele está indo com a mesma terapeuta e psicóloga, desde que entrou na escola. Agora 
diminuiu o trabalho com a psicóloga e ele continua com a fono e com o apoio de uma psicoterapeuta 
que foram, e vão na escola para conhecer o trabalho. No início, ele não teve problema, na verdade. 
Na verdade, eram 8 alunos e ele conseguia interagir e se expressar. Num segundo momento, 
quando ele começou o outro ano, seria o primeiro ano inteiro dele na escola, a gente já percebeu 
que tinha bastante mudança, ele ficou bastante agressivo, porque na verdade, a turma mudou para 
25 alunos. Numa sala pequena, a professora que estava com ele não dava conta e aí nos 
tivemos uma conversa na escola e daí eles nos sugeriram que nós contratássemos, que nós 
pagássemos um professor auxiliar, quando isso é dever da escola, diz a legislação, pelo menos 
para as escolas públicas, não sei para as escolas particulares. Começamos a procurar outra 
escola. Sorte nossa que ele já estava inscrito, e foi sorteado aqui, dois dias depois ele foi chamado 
aqui. Casou bem. Foi quando uma escola começou a dar problema, ele trocou o que foi muito bom 
porque ele mudou muito a forma como estava lidando com os colegas, evidentemente aqui é uma 
turma pequena, a professora muito bem preparada para lhe dar com o diferente, com uma 
criança que não falava ainda, que se comunicava ainda através de puxar, de ir mesmo fisicamente, 
usar a expressão física, então, era uma professora que não era efetiva, mas tinha um bom trabalho 
e estava começando até uma especialização nesta área de Educação Infantil para crianças 
especiais, então foi. Possibilitou esta entrada nova dele na escola, foi quando ele começou a se 
apaixonar pela escola. Na escola antiga, o meu filho não queria chegar perto, e a escola permitia. 
Ele se isolava e o professor deixava assim. Percebemos que a escola não puxava o menino, não é 
necessário puxar como com as outras crianças que já tinham um outro entendimento, que já 
falavam. Mas era necessário abrir de alguma forma o grupo de modo que ele pudesse 
interagir. Retomamos isso num diálogo com a psicopedagoga, o que elas dizem é de respeitar a 
vontade do aluno de não querer participar da atividade. Na verdade, isso é muito cômodo, daí né...o 
aluno não quer participar então eu não trago ele para o grupo. E a coordenadora pedagógica 
também não se importou muito do processo de conversar com a professora. A gente percebe, na 
verdade, que é mais cômodo deixar de fora, ignorar. É difícil trabalhar com o processo de 
inclusão, muito difícil. E você precisa ter pessoas especializadas, às vezes são bons 
pedagogos, mas não conseguem ou não sabem trabalhar com o processo de inclusão. Ou, às 
vezes, trabalha bem um processo de inclusão, para uma criança, que é cadeirante... ou que 
tem Down... mas não consegue perceber que é uma gama. Como o TID que é difícil de perceber, eu 
percebo que não é só nas públicas, eu trabalho nas privadas e percebo que é a mesma coisa. 
Mesmo nos polos e núcleos que nós temos em Florianópolis. Percebíamos com as professoras e 
coordenadoras que elas queriam ajudar, que elas tinham vontade, elas não sabiam como. A 
partir do momento que ele entrou nessa primeira escola é que foi percebido esse problema dele, ele 
não se relacionava com outras crianças. A professora está esperando conhecê-lo melhor para falar 
com a fono. A fono sempre vai e fala não só com a professora, mas com a coordenação 
pedagógica, com o pessoal que trabalha com a acessibilidade para ver como é feito todo esse 
trabalho. A gente paga caro, obviamente, mas é um trabalho que é legal, que a gente vê que vale a 
pena.  
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Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Ser filho de professor é difícil né?? Eu tenho trauma, não por mim, mas por um amigo filhos de 
professores que os pais faziam estudar muito... É uma coisa que a gente procura evitar, assim, com 
nosso filho a gente está levando de outra forma, muito mais de ver o que que ele gosta , do que é 
interessante a partir da personalidade que ele tá construindo, que ele está construindo ainda. 
Dessa personalidade a gente percebe que ele gosta, ele gosta de estudar, ele gosta de conhecer de 
buscar coisas novas. Ele está de 5 para 6 anos e ele não gosta, também por nossa influência, no 
que diz respeito a exemplos, e tal. Não é qualquer coisa que a gente deixa que ele assista na 
televisão. A gente regula alguns canais mais trabalhados que a gente vê que não atinge a criança 
em termos de violência. Agora a uns dois ou três meses que ele começou com aquela coisa de 
herói, mas, assim, muito de leve. Não é aquela coisa que ele curte ainda, agora que ele começou a 
conhecer. Enquanto alguns colegas da escola a gente percebe que há muito tempo brincam de Bem 
10, Homem Aranha. Meu filho sabe quem são, identifica cada um deles, mas ele não se liga muito. 
Outro dia ele assistiu comigo um pedacinho do Homem Aranha, aí ele começou assistir até gostou 
de alguma coisa, mas já foi brincar de outra coisa, ele não se liga muito nessa coisa da violência. 
Agora na escola, acho bem interessante palavras novas, que a gente vai influenciando também, 
vai lendo coisas, a partir de livros e historinhas, a gente vem lendo, ele vai assimilando e usando 
no dia a dia. A motricidade fina dele, ainda é um pouco menor do que a das outras crianças 
ditas normais, então todo esse negócio de caneta, pintura, ele se irrita um pouco, então a mãe vem 
trabalhando muito isso em casa, muita pintura que ele pendura nas paredes da sala e do quarto. 
Está sempre brincando com esses negócios de pintura e mexendo com esses traços finos dele, que 
é uma brincadeira educativa, lógico. E ele vem aprendendo assim. Também faço isso com 
ferramentas, quando tenho que consertar alguma coisa, que exigem só fisicamente, claro o cognitivo 
para ele é tranquilo, mas ensina para que lado apertar o parafuso, como é que aperta, onde coloca... 
Tudo isso que eu estou passando para ti, a mãe falou para a professora em uma entrevista 
antes de começar o ano. E a professora pegou este grupo por causa do meu filho, para 
conhecê-lo e entendê-lo. Tem um grupo de acessibilidade aqui da UFSC, e o coordenador, que 
tem um trabalho bacana, ele me procurou e me perguntou se ele era autista, respondi que não, que 
ele tem um TID ou espectro autismo, que a gente não sabe direito ainda, ele quis conversar para ver 
se precisa de algum trabalho específico, nos anos anteriores não foi preciso. Ele sempre conseguiu 
acompanhar o grupo. Quando há algum problema na escola, como aconteceu ano passado 
que a professora adoeceu, ele ficou mais agressivo, ficamos em contato direto com a escola, 
eles achavam inclusive que iria precisar um auxiliar.  Ele tem essa coisa física muito forte, ele é 
mais rápido, então em casa a gente orienta muito nesse sentido, porque, às vezes, quer uma 
coisa e se a gente não dá ele bate no braço, a gente foi trabalhando com ele e fomos falando, daí 
pronto, neste começo de ano, depois das férias já não tinha mais isso também, desapareceu. 
Então, a gente orienta muito, primeiro, porque a gente não tem essa preocupação que ele 
escreva logo, que ele seja alfabetizado logo, pelo contrário, ele vai passar a vida dele 
escrevendo, lendo. Então a gente tem uma preocupação de que ele brinque, tanto é que, no 
próximo ano, a gente tá pensando se vai por ele na escola ou não, sei que tem pesquisas que 
mostram... eu conheço meus colegas pesquisadores e sei que muitas decisões tomadas na área da 
educação não são tomadas em cima de uma pesquisa de fato, a base de um empirismo sem 
comprovações que seriam importantes, então eu vejo com muito cuidado. Estamos pensando em 
uma escola alternativa. Com relação à orientação em cima de um processo de alfabetização, não 
existe, a gente não trabalha, claro que o meio incentiva, sou geólogo, tenho muito mapa em casa e 
ele é louco por mapas. O presente para ele no ano passado foi um globo.  Ainda bem que a 
professora e a escola não trabalham nessa perspectiva, de alfabetizar. A vontade vai ser automática, 
temos que colocar as informações à disposição dele. 

O que a família espera de seu filho? 

Meu filho era tudo o que eu queria na minha vida... Quando houve o primeiro diagnóstico, que ele 
era autista, eu recebi de uma maneira bem tranquila, lá em casa dos dois, fui mais tranquilo. A mãe 
ficou mais apavorada, em alguns momentos chorou e tal, eu sempre levei de maneira bem tranquila. 
Eu sempre percebi que ele tinha algumas deficiências, é isso, são deficiências no sentido de 
deficiência, e tinha algumas superações que ele mesmo inventava, ele sempre tinha, ele tem 
umas saídas pela tangente. Eu sempre percebi que conseguia driblar dificuldades que apareciam e 
ele resolvia de outra forma. Não ficaria tranquilo, por exemplo, se a criança ficasse a mercê  daquela 
situação, mas eu sempre percebi que ele tinha, por ele mesmo, uma saída e aí a gente, claro, 
ajudando um pouco mais fica mais fácil. Depois veio a preocupação dos familiares se tem... na 
verdade, pra mim nunca me importou assim, se tem ou não tem, ele não ia mudar nada, ter um 
rótulo ou não ter, não ia mudar nada. Na verdade, num primeiro momento incomoda, mas eu sei que 
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ele não é e tal. Mas tudo bem, eu mesmo já tinha assumido que ele tinha para alguns colegas, hoje 
não me incomoda, nunca me incomodou, mas eu sei que incomoda algumas pessoas, a gente 
percebe. O processo de educação é exatamente igual, na verdade ter ele hoje é melhor, porque nós 
temos uma maturidade melhor. Às vezes acontece, bateu num menino, mordeu outra menina, 
três crianças no mesmo dia, aconteceu. Eu vi aquilo como pai: “Ah, desculpa”, os outros três 
pais lá... saímos chateados, mas as professoras sempre disseram, ele é um pouco diferente, e 
os pais dali entendiam, muitos pais gostam, alguns eu percebo que é “ai tadinho”, não vou dizer que 
ele é normal, ele tem sua deficiências. Como sou educador, sei que ações que acontecem com ele, 
aconteciam com outras crianças normais, muitas vezes por um processo de educação de casa. Não 
estou negando que ele tem uma deficiência, existem obviamente deficiências, problemas físicos, 
intelectuais, as deficiências intelectuais, não estou negando nada disso, que fique bem claro, só que 
eu vejo condições plenas de superação. Existe muito mais do nosso olhar do que propriamente 
daquele jovem, daquela criança. Na relação com as outras crianças, ele é muito amoroso com as 
outras crianças. No ano passado, uma criança que estava passando por uma fase complicada, era 
um menino difícil, de vez em quando meu filho dizia que tinha brigado com aquele menino, hoje são 
os melhores amigos. Ele puxa muito as crianças, ele brinca, ele faz, ele busca as crianças. Ele tem 
brincadeiras mais puras. E com os adultos ele tem uma relação muito boa, com nossos amigos ele 
fica o tempo todo falando. A fala foi um divisor de águas, quando ele começou a falar tudo 
mudou. A fala é uma coisa fantástica. 

 

Mãe da criança 6 - com 5 anos e 4 meses, nasceu com hidrocefalia (detectada na gravidez). 
Tem baixa visão, cadeirante com tetraparesia espástica. Está matriculado na rede regular de 

ensino, mas frequenta só duas vezes por semana. Nos outros três dias, vai à Fundação 
Catarinense de Educação Especial. 

A escola de educação infantil foi uma escolha ou uma necessidade? Como aconteceu? 

Eu coloquei ele no ano passado com quatro, quando ele fez quatro, até porque lá na Fundação – 
ele faz tratamento na fundação - me disseram que a gente tem que levar, porque é para 
interação dele, daí a gente ficou: “leva ou não leva”. O pai ficou receoso, ainda mais receoso que 
eu. Fui lá conversei com professores... Daí quando eu comecei a trabalhar nesta escola que tem 
Educação Infantil, eu conversei com a diretora e ficou acertado de ele ir nos dias que eu vou. Então 
ele vai só dois dias pra escola e os outros dias ele vai para a fundação. Eu escolhi a escola 
porque eu trabalho lá. 

Como participam da escola, da vida escolar de seu filho? 

Eu vou só dois dias na escola, quando eu tenho que trabalhar. O prédio é separado como se eu 
não trabalhasse lá, ele fica de um lado da rua e do outro. A escola tem esse...um prédio na frente do 
outro. Então quando eu vou deixar ele digo: “ele não dormiu bem, está um pouco irritado”, e quando 
vou buscar elas avisam;  “ó, ele ficou super bem, participou de tudo hoje, tal..” elas sempre 
falam. Então a comunicação é esta, e a própria escola tem a comunicação via agenda. Se tem 
algum recado é sempre pela agenda, e o nosso também, é sempre pela agenda. Mas assim, além 
disso eu sei que se precisar, a gente pode ligar, mas eu nunca precisei. Eles comunicam assim, essa 
comunicação eu acho tranquila. Ele tá em uma turminha um pouco menor, porque no ano 
passado na adaptação ele ficou neste grupo, mas ele vai seguir com essa turma. A professora 
disse: “ai dele se ele não passar de ano. Ele vai passar e ficar com a turminha”. Ele vai fazer 6 e o 
grupo vai fazer 5. Eu acho que ele foi colocado ali por que usa fralda e não anda, e no grupo, no 
ano passado eram pequenininhos. 

Como a criança é orientada em casa para a vida escolar? 

Conversamos bastante com ele: que ele vai pra escolinha, que ele vai ficar com os amigos, 
tem que obedecer a professora, não pode ficar aprontando, que não pode ficar reclamando, 
que tem que participar de tudo...A gente vê que as crianças tem bastante carinho por ele. Eles 
vão na cadeira, eles dizem que ele vai de carro, por causa da cadeira. Aí todo dia tem um ajudante 
na salinha que empurra a cadeira, que o meu filho tem que ser o primeiro a sair. Porque antes todo 
mundo queria empurrar a cadeira. Eles se organizam desta maneira. E eu converso bastante com 
ele, que ele tem que ficar junto, tem que obedecer, que ele vai para a escola, vai estar com os 
amigos, que ele gosta da profe, a daí quando a gente fala assim ele manda beijo. Quando ele fica 
“gan-gan-gan” pra nós, tem horas que parece que ele realmente está assimilando, mas tem 
horas parece que só faz por fazer. A gente não tem certeza que ele entende isso tudo ou não. 
Tem uma interação ótima com as crianças, tem  “ãããããã”, porque ele não fala, mas as crianças 
gostam dele, gostam de ficar junto e ele também gosta, ele manda bastante beijo, eles são 
pequeninhos na cadeira, mas eles chamam pelo nome e puxam para dar carinho, para dar beijo. Ele 
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recebe o carinho mas eu vejo que ele também dá, ele faz um monte de beijo. A escola trabalha 
essa integração e ao mesmo tempo eu acho que é um ganho para eles, eu acho que eles 
também ganham com isso. E difícil, é. Não é fácil nem para nós, a gente descobre as coisas aos 
pouquinhos, o negócio da adaptação da cadeira que mudou, avisa a professora que mudou, ela 
também acha que ficou melhor, que ele senta e fica mais tranquilo, que antes ele caia, e agora ele tá 
ficando melhor. Eles também tão aprendendo porque ele é o único cadeirante ali da escola, tem 
outras crianças mas, cadeirante não, é o único. Para ir para a Educação física, ela leva ele no colo, 
porque não tem rampa, ela falou que agora não tem como mudar a estrutura do prédio, só se 
botasse um elevador, mas para botar um elevador é um espaço grande que tem que tirar. Para 
chegar da rua, tem rampa, mas para a quadra... então elas levam ele no colo. A educação física é 
diferente, é uma interação mesmo, então elas levam ele. Tem dia que ele tá dormindo, daí ela não 
leva, ela me diz que deixou ele dormir para descansar porque as crianças não estão fazendo 
barulho... Eu não me importo, se ele ficar dormindo ou se ele ficar lá com as crianças, pra mim 
tudo bem; eu até falei pra elas: “se é o melhor pra vocês”, não é o trabalho dobrado, mas depois ele 
fica irritado, então se ele dormiu, deixa ele dormindo. Ela disse que tem dias que ele dorme e 
fica mais tranquilinho depois, porque um grita, outro chama. Às vezes, eles sentam para contar 
historinhas, daí ele dorme, ela diz que, às vezes, ele não escuta o final da história. Quando ele senta 
em roda elas, muitas vezes, botam ele no colo. Não me arrependo de ter colocado na escola, 
agora eu quero que ele vá todos os dias. Eu queria que ele fosse três vezes, mas não teve 
horário por causa das terapias, mas no ano que vem ele vai três vezes, para ter essa rotina de 
horário, a gente tenta colocar horário, mas tem que ser todos os dias. Ele vai todos os dias, ele sai 
todos os dias, mas é para fazer coisas diferentes, não faz todos os dias as mesmas coisas, então já 
não é aquela rotina. De tarde ele não rende, ele chora, chora, chora... E não tem turma para ele  à 
tarde. Ela disse que as turmas são muito cheias, então não dá para ele. Só se eu pagasse uma 
terceira pessoa, nem fui atrás para saber como que é, eu não gostaria que tivesse. Não sei se 
seria tão válido. Vejo assim, têm crianças que tem o cognitivo preservado, tem o problema físico 
também, mas tem o cognitivo mais preservado, ou cegos que têm o Braile, alguém para ajudar, 
como libras... acho mais válido por esse lado, mas para ele, a princípio não vejo necessidade. Acho 
que a escola é muito boa pra ele, no balbucio, nas risadas. Ele identifica a voz das 
professoras, ele reconhece a voz delas, acho que isso é válido, ele ter esse contato com outras 
pessoas, a voz da atenção, voz de comando, que não seja a voz da mãe, da vó, né? E tem o 
comando para outras crianças também, ele sabe quando a gente tá brigando, ele sabe quando a 
gente tá falando sério. Vejo que fazem tudo para que ele possa participar. Então o papel da 
escola, para ele, foi muito válido de ficar sentado na cadeira, porque em casa tá só deitado, fica em 
contato com as outras crianças, tem a parte do chora, mas não tem a mamãe lá do lado para 
acalentar, são as professoras, os aluninhos, os amiguinhos, acho muito válido. Eu gostei bastante. 
Claro por mais receio que a gente tem, o nosso receio é só assim, “ah, ele chora, então deixa ele 
lá deitado no colchonete”, esse era meu medo, era deixar ele lá e na hora de ir embora, troca a 
fralda feliz da vida e entrega para a mãe. Eu vejo que não é assim que elas trabalham. Elas 
colocam ele na roda, levam pro parque, andam com ele pra cima e pra baixo. Eu vejo que ele 
fica bem, lá. Ele chega feliz, ele chega mandando beijo, passa pelas professoras e vai mandando 
beijo, e elas fazem festa para ele. Acho que se ele não gostasse, ele não ia fazer nada disso... 

O que a família espera de seu filho? 

Eu espero que ele fique bem, que ele consiga se comunicar mais, né, até porque a escola tem 
esse lado de comunicação, de conversa. Tem a voz de outras crianças. É isto que eu esperava, de 
ele interagir mais com a gente, bem mais, esse entender é que eu não sei até que ponto: “filho, 
não faz” faz e não faz, para nós... “filho, agora não”, “não bota a mão na boca”, eu não sei se ele 
entende. Não sei se obedece. A escola serve para isso, para interação. O meu marido tem medo 
de faltar pra ele. Eu digo que isso não depende dele nem de mim. Ele tem medo que alguma coisa 
aconteça com ele. Hoje eu não mudaria nada na escola, acolheram a gente super bem. Vejo que 
fazem tudo para que ele possa participar. Fazem de tudo para ele não perder nem o movimento 
na fundação, nem a atividade. 
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Apêndice E - Quadro síntese das respostas 
 

Quadro 3 - Síntese das respostas 

CRIANÇA 1 CRIANÇA 2 CRIANÇA 3 CRIANÇA 4 CRIANÇA 5 CRIANÇA 6 REFLEXÕES 

...eu sempre achei 
que mesmo que 
fosse normal, tem 
que ir para a 
escola...  

eu tinha que 
trabalhar, não 
conhecia ninguém 
aqui... 

Eu coloquei na 
escola porque 
preciso disso. 

Na época, foi 
porque eu 
precisava, eu 
trabalhava. 

...foi uma opção 
mesmo colocar 
ele na escola. 
 

Lá na Fundação... 
me disseram que a 
gente tem que 
levar... 

Creche: opção 
ou 
necessidade. 

...não se sabe com 
quem está deixando. 

...receio deixar em 
casa com quem eu 
não conheço... 

Já teve babá. Mas 
fica caro. 

Nas férias,... deixei 
com a minha 
vizinha. 

...a gente poderia 
ficar com ele se 
quisesse... 

 Por que não 
um cuidador. 

...ela tinha seis 
meses... 

 

...fiquei com ele 1 
ano... 

...com dois anos e 
meio... 

...eu fiquei um ano 
sem trabalhar... 

...ele entrou com 
2 anos... 

...quando ele fez 
quatro... 

Idade da 
criança ao 
iniciar na 
creche. 

...não impôs 
condição; [...] uma 
escola que fosse 
menorzinha... 

...porque só tem 6 
crianças para duas 
professoras... 

...escolhi porque o 
meu filho mais 
novo estuda aqui. 

...as crianças são 
separadas para 
brincar e a creche é 
mais arejada. 

...foi sorteado 
aqui, dois dias 
depois ele foi 
chamado aqui. 
Essa escola é 
maravilhosa... 

...escolhi a escola 
porque eu trabalho 
lá. 

Como foi a 
escolha da 
instituição. 

...nós vamos cuidar 
da minha filha e 
você dá as 
orientações para 
nós... 

 A dona da creche 
é bem interessada. 
Ela já trabalhou 
com crianças 
especiais e parece 
que se preocupa. 

 O diretor nossa, ele 
trata muito bem... 

...a professora 
pegou este grupo 
por causa do meu 
filho, para 
conhecê-lo e 
entendê-lo. 

...ele chega feliz, 
passa pelas 
professoras e vai 
mandando beijo, e 
elas fazem festa 
para ele. 

Como se sente 
acolhido na 
creche. 

...a parte 
pedagógica é que a 
gente tem que bater 
o pé agora... 

...pela estimulação, 
falaram que a 
estimulação 
precoce é 
fundamental. 

ele desenvolveu 
bem...é importante 
para ele a creche. 

... pra gente 
descansar um 
pouco... 

...a gente acredita 
que ele precisa 
trocar, trocar com 
outras crianças 
da idade dele... 

A escola serve para 
isso, para 
interação... 

Papel da 
creche no 
atendimento à 
criança. 

...que consiga 
entender as 

Eu gostaria que 
tivesse mais 

...têm profissionais 
que querem fazer o 

Ajudou 
bastante...ele 

É difícil trabalhar 
com o processo 

Ele recebe o carinho 
mas eu vejo que ele 

Papel da 
creche na 
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dificuldades e 
limitações da minha 
filha... 

participação dele 
nas atividades... 

melhor possível, 
tem profissionais 
que ou não querem 
ou não sabem ou 
não entendem (a 
inclusão). 

brinca com as 
crianças. 

de inclusão, muito 
difícil. E você 
precisa ter 
pessoas 
especializadas... 

também dá...  inclusão. 

...ganho muito mais 
orientação do que 
dou pra escola. 

Só vejo ele no 
balanço ou cadeira 
mordendo alguma 
coisa. As crianças 
protegem e gostam 
dele. 

...acho que ele 
desenvolveu bem. 

...já vai fazer um 
ano que ele tá aqui, 
nossa a mudança 
foi... 

ele começou a se 
apaixonar pela 
escola... uma 
turma pequena, a 
professora muito 
bem preparada 
para lhe dar com 
o diferente... 

A escola trabalha 
essa integração... 
Elas colocam ele na 
roda, levam pro 
parque, andam com 
ele pra cima e pra 
baixo. 

 A creche 
cumpre seu 
papel? Por 
quê? 

...que ela estivesse 
sozinha... que fosse 
dessas crianças 
estereotipadas ou 
deixadinhas de 
lado... 

Tenho medo que 
deixem sozinho... 

...o que acontecer 
no colégio que eu 
não for ver... 

...eles tão usando 
um carrinho de 
bebê para ele 
andar. Ele fica 
malandro, daí. 

A gente percebe 
na verdade, que é 
mais cômodo 
deixar de fora, 
ignorar. 

“ele chora? Então 
deixa ele lá deitado 
no colchonete”, esse 
era meu medo... 

Medos e 
inseguranças. 

Eu não tiro da 
escola de jeito 
nenhum. 

O ideal é que 
tivesse câmera...Aí 
eu ia poder entrar 
na internet e ver 
como ele está, eu 
ficaria mais segura. 

...a terceira 
pessoa... ela deu a 
oportunidade de eu 
dizer “posso largar 
um pouquinho”... 

...vejo que tem 
coisas que ele não 
fazia e já faz, ele 
melhorou na 
escola... 

... ele começou a 
se apaixonar pela 
escola... 

...vejo que ele fica 
bem, lá. Ele chega 
feliz, Acho que se ele 
não gostasse, ele 
não ia fazer nada 
disso... 

Satisfação com 
a opção feita. 

       

Sim Sim Não Não Sim Não Os terapeutas 
participam da 
escola. 

Quando a gente 
entrou na escola a 
APAE foi lá deram 
as instruções, viram 
a estrutura da 

...fisioterapeuta vai 
uma vez por ano ou 
duas. A fono nunca 
foi, a estimulação 
visual vai sempre. 

...conversando com 
a professora, eu e 
ela achamos 
melhor que ele não 
fosse mais (para 

Que eu sei não tem 
reunião com a 
escola. A 
fisioterapeuta disse 
que ia vir aqu... 

A fono sempre vai 
e fala não só com 
a professora, mas 
com a 
coordenação 

 De que forma e 
frequência. 
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escola, de vez em 
quando eles entram 
em contato... 

APAE). pedagógica, com 
o pessoal que 
trabalha com a 
acessibilidade 
para ver como é 
feito todo esse 
trabalho. 

 Só vou quando tem 
avaliação. 

Esta terceira 
pessoa, chegou 
sabendo falar... 
deixo com ela. Não 
sei se confio, mas 
ela sabe falar mais 
do que eu.  

Pegar na creche, 
levar pra creche, é 
tudo comigo... 

Quando há algum 
problema na 
escola...ficamos 
em contato direto. 

...vou dois dias na 
escola, quando eu 
tenho que trabalhar. 
Quando eu vou 
deixar ele e buscar. 

De que forma e 
com que 
frequência a 
família vai à 
escola. 

...eu estou sempre 
dando as instruções, 
...eles perguntam 
muitas coisas... têm 
a agenda...  

...nossa 
preocupação maior 
é com as crises 
(convulsão), daí eu 
escrevo quando ele 
tem crise, e elas 
também. 

Quando eu preciso 
eu posso ligar ou ir 
na APAE 
perguntar, daí 
essas informações 
eu trago pra 
escola... 

...eu não venho 
aqui. Elas não me 
chamam... 

Tudo isso que eu 
estou passando 
para ti, a mãe 
falou para a 
professora em 
uma entrevista 
antes de começar 
o ano. Quando há 
algum problema... 

Quando eu vou 
deixar ele e buscar... 
e tem a comunicação 
via agenda, se tem 
algum recado é 
sempre pela agenda 

Como 
acontece a 
integração 
família e 
escola. 

...até o B2, ela 
acompanhou o 
grupo, só que ela 
não anda, e as 
atividades do B3 
precisa que ande... 

Às vezes ele está 
dormindo sozinho 
lá no quartinho, 
morro de medo... 
até de prender o 
pezinho na grade. 

 A creche eu não 
tenho o que falar. 

...esta escola é 
maravilhosa... 

...eu não mudaria 
nada na escola, 
acolheram a gente 
super bem. Vejo que 
fazem tudo para que 
ele possa participar. 

O que deveria 
ser diferente. 

Eu quero a minha 
filha integrada. 

Eu preferia que ele 
tivesse passado de 
turminha, o 
berçário é só bebês 
que não falam e ele 
já esta começando 

... ele consegue 
progredir muito 
mais com outras 
crianças... 

 ...abrir de alguma 
forma o grupo de 
modo que ele 
pudesse interagir. 

Ele identifica a voz 
das professoras, voz 
de comando, outras 
crianças, ele sabe 
quando a gente tá 
brigando... 

O que espera  
da inclusão. 
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a balbuciar... 

...ela não ia ser 
diferente. Não, vai 
ter que ter uma 
auxiliar... 

...eu teria que 
pagar uma pessoa 
a mais para ficar 
com ele e ficaria 
pesado 

Esta terceira 
pessoa chegou, 
deixo com ela. Não 
sei se confio, mas 
ela sabe falar mais 
do que eu.  

Não Não ...eu não gostaria 
que tivesse. Não sei 
se seria tão válido... 

Tem auxiliar 
para educação 
especial? 

Não deu pra fazer 
isto, é preciso que 
ande... 

Não. Como ele não 
caminha, e tem 
troca de fralda ele 
não evoluiu, ele 
ficou na turma dos 
bebês... 

Sim Sim Sim ...foi colocado ali por 
que usa fralda e não 
anda, e no grupo, no 
ano passado eram 
pequenininhos, mas 
ele vai seguir com 
essa turma... 

Está em um 
grupo de 
mesma faixa 
etária. Por 
quê? 

Já dei um prazo, eu 
perguntei para a 
professora, escuta, 
ela não vai ter atraso 
cognitivo... 

Eu preferia que ele 
tivesse passado de 
turminha... Eu fico 
meio assim... 

  Ele sempre 
conseguiu 
acompanhar o 
grupo... 

...eu não gostaria 
que tivesse. Não sei 
se seria tão válido... 

Qual a visão da 
família a esse 
respeito? 

       

Orientação a gente 
tenta dar de 
qualquer forma... 

Na verdade as 
orientações são 
passadas para as 
professoras e a 
diretora... 

Nem eu sei, as 
vezes, como agir 
com ele... 

Eu tento ensinar. ...com nosso filho 
a gente está 
levando de outra 
forma, muito mais 
de ver do que ele 
gosta , do que é 
interessante a 
partir da 
personalidade 
que ele tá 
construindo... 

Conversamos 
bastante com ele... 

A criança é 
orientada para 
a vida escolar? 

...a gente protege e 
acha que não está  
protegendo... a 
escola é bom pra 

Nós falamos o que 
e como tratar o 
menino... 

....eu digo em casa 
que é para ele 
imitar o irmão... 

Eu falo que não 
pode morder, que 
tem que fazer 
carinho. 

...a gente não tem 
essa 
preocupação que 
ele escreva logo, 

...eu converso 
bastante com ele, 
que ele tem que ficar 
junto, tem que 

De que forma? 



102 

 

isso. Então a gente 
tem uma 
preocupação de 
que ele brinque. 
Ele tem essa 
coisa física muito 
forte, então em 
casa a gente 
orienta muito 
nesse sentido. 

obedecer... 

Da parte pedagógica 
eu não entendo 
nada. Assim eu 
ganho muito mais 
orientação do que 
dou pra escola. 

...falamos como ele 
é e como faz 
conosco e pergunto 
se na escola ele se 
comporta assim 
também. 

Eu até falei que na 
hora que precisar, 
chama o irmão que 
ele sabe lidar com 
ele... 

Elas não me 
chamam... 

Quando há algum 
problema na 
escola... ficamos 
em contato direto. 

...tem a comunicação 
via agenda, se tem 
algum recado é 
sempre pela 
agenda... 

Existe troca 
entre família e 
creche sobre 
essas 
orientações? 

...estou numa fase 
de transição agora, 
de olhar para minha 
filha não como uma 
criança Síndrome de 
Down, mas olhar 
para ela apenas 
como uma criança... 

Só vejo ele no 
balanço ou cadeira, 
mordendo alguma 
coisa. 

...hoje eu tenho 
medo que ele não 
saiba se cuidar. [...] 
Meu medo é 
quando ele chegar 
no colégio, sofrer 
de alguma maneira 
e não saber se 
explicar. 

Quando vejo uma 
criança na rua fico 
pensando, como 
vai ser o meu filho 
quando tiver desse 
tamanho... 

Eu sempre 
percebi que  ele 
tinha algumas 
deficiências, é 
isso, são 
deficiências no 
sentido de 
deficiência, e 
tinha algumas 
superações que 
ele mesmo 
inventava, ele 
sempre tinha, ele 
tem umas saídas, 
pela tangente, eu 
sempre percebi 
que conseguia 
driblar 
dificuldades que 
apareciam e ele 

Quando ele fica 
“gan-gan-gan” pra 
nós, tem horas que 
parece que ele 
realmente está 
assimilando, mas 
tem horas parece 
que só faz por fazer, 
a gente não tem 
certeza que ele 
entende isso tudo ou 
não... 

Como sente a 
criança na 
vida... no seu 
cotidiano? 
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resolvia de outra 
forma... 

Eu nunca vi a minha 
filha brincando 
sozinha... 

As crianças 
protegem e gostam 
dele... 

Eu mando o mais 
novo brincar com 
ele. Obrigo que o 
irmão puxe para 
que ele não fique 
deslocado. 

 Ele puxa muito as 
crianças, ele 
brinca, ele faz, ele 
busca as 
crianças. Ele tem 
brincadeiras mais 
puras. E com os 
adultos ele tem 
uma relação 
muito boa... A fala 
foi um divisor de 
águas, quando 
ele começou a 
falar tudo mudou.  
A fala é uma 
coisa fantástica. 

Tem uma interação 
ótima com as 
crianças, tem  
‘ãããããã’ porque ele 
não fala, mas as 
crianças gostam 
dele, gostam de ficar 
junto e ele também 
gosta. 

Como são as 
relações 
sociais, com 
outras 
crianças? 

Quero que chegue 
uma hora e ela me 
diga: “Mãe dá 
licença, deixa eu ir 
para minha festinha, 
pra minha 
faculdade”... 

Eu gostaria que 
tivesse mais 
participação dele 
nas atividades... 

Ele não precisa ser 
sempre igual a todo 
mundo, mas 
também não 
precisa ser o mais 
diferente. Eu 
costumo esperar 
muita coisa... Eu 
não sei dizer o que 
eu consigo esperar 
do 
desenvolvimento 
dele... 

O que falta agora é 
ele caminhar. 
 

O processo de 
educação é 
exatamente 
igual... 

Eu espero que ele 
fique bem, que ele 
consiga se 
comunicar mais... 

O que espera 
desta criança? 

...o meu objetivo 
para a vida é 
autonomia, o sonho 
de qualquer pai, 
quero que ela seja 

 ...quero que ele me 
dê orgulho de 
alguma maneira. 
Então que ele 
passe trabalho para 

Hoje eu ainda tava 
falando para uma 
amiga minha 
assim: “Ai eu não 
sei como é que vai 

Não estou 
negando que ele 
tem uma 
deficiência [...] só 
que eu vejo 

É isto que eu 
esperava, de ele 
interagir mais com a 
gente, bem mais... 

Desejo da 
família em 
relação a essa 
criança. 
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feliz... se formar e no dia 
da formatura ele 
diga: “Olha, eu 
quero agradecer 
minha mãe”... 

ser quando ele 
começar a 
namorar” [...] Mas 
eu já fico 
imaginando né, 
como ele vai ser, 
como não vai ser. 

condições plenas 
de superação... 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 
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Apêndice F - Quadro Síntese dos Eixos Temáticos 
 

Este quadro foi organizado por cores, seguindo os seguintes critérios: 
 

É a creche para as famílias: necessidade ou opção  

Participação da família na escola e na vida escolar de suas crianças 

Orientação da família para a vida escolar da criança 

Percepção dos pais sobre a criança na vida fora da escola 
 

Quadro 4 - Síntese dos eixos temáticos 

CRIANÇA 1 CRIANÇA 2 CRIANÇA 3 CRIANÇA 4 CRIANÇA 5 CRIANÇA 6  REFLEXÕES 

Eu sempre achei 
que mesmo que 
fosse normal, tem 
que ir para a 
escola... 

...eu tinha que 
trabalhar, não 
conhecia ninguém 
aqui... 

Eu coloquei na 
escola porque 
preciso disso... 

Na época foi 
porque eu 
precisava, eu 
trabalhava... 

...foi uma opção 
mesmo colocar ele 
na escola. 

 

Lá na Fundação... 
me disseram que a 
gente tem que 
levar... 

Creche: opção 
ou 
necessidade. 

...não se sabe com 
quem está deixando. 

...receio de deixar 
em casa com quem 
eu não conheço... 

Já teve babá. Mas 
fica caro. 

Nas férias,... deixei 
com a minha 
vizinha... 

...a gente poderia 
ficar com ele se 
quisesse... 

 Porque não um 
cuidador. 

...ela tinha seis 
meses... 

 

...fiquei com ele 1 
ano... 

...com dois anos e 
meio... 

...eu fiquei um ano 
sem trabalhar... 

...ele entrou com 2 
anos... 

...quando ele fez 
quatro... 

Idade da 
criança ao 
iniciar na 
creche. 

....não impôs 
condição; ...uma 
escola que fosse 
menorzinha... 

...porque só tem 6 
crianças para duas 
professoras. 

...escolhi porque o 
meu filho mais 
novo estuda aqui. 

...as crianças são 
separadas para 
brincar e a creche é 
mais arejada... 

...foi sorteado aqui, 
dois dias depois ele 
foi chamado aqui. 
Essa escola é 
maravilhosa. 

...escolhi a escola 
porque eu trabalho 
lá. 

Como foi a 
escolha da 
instituição. 

...nós vamos cuidar 
da minha filha e 
você dá as 
orientações para 
nós. 

 A dona da creche 
é bem interessada 
Ela já trabalhou 
com crianças 
especiais e parece 
que se preocupa. 

 O diretor nossa, ele 
trata muito bem... 

...a professora 
pegou este grupo 
por causa do meu 
filho, para conhecê-
lo e entendê-lo. 

...ele chega feliz, 
passa pelas 
professoras e vai 
mandando beijo, e 
elas fazem festa 
para ele... 

Como se sente 
acolhido na 
creche. 
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...a parte 
pedagógica é que a 
gente tem que bater 
o pé agora. 

...pela estimulação, 
falaram que a 
estimulação 
precoce é 
fundamental. 

...ele desenvolveu 
bem...é importante 
para ele a creche. 

... pra gente 
descansar um 
pouco. 

...a gente acredita 
que ele precisa 
trocar, trocar com 
outras crianças da 
idade dele. 

A escola serve 
para isso, para 
interação. 

Papel da 
creche no 
atendimento à 
criança. 

...que consiga 
entender as 
dificuldades e 
limitações da minha 
filha. 

Eu gostaria que 
tivesse mais 
participação dele 
nas atividades. 

... têm profissionais 
que querem fazer o 
melhor possível, 
têm profissionais 
que ou não querem 
ou não sabem  ou 
não entendem (a 
inclusão). 

Ajudou bastante... 
ele brinca com as 
crianças. 

É difícil trabalhar 
com o processo de 
inclusão, muito 
difícil. E você 
precisa ter pessoas 
especializadas... 

Ele recebe o 
carinho, mas eu 
vejo que ele 
também dá...  

Papel da 
creche na 
inclusão. 

...ganho muito mais 
orientação do que 
dou pra escola. 

Só vejo ele no 
balanço ou cadeira 
mordendo alguma 
coisa. As crianças 
protegem e gostam 
dele. 

...acho que ele 
desenvolveu bem. 

...já vai fazer um 
ano que ele tá aqui, 
nossa a mudança 
foi... 

...uma turma 
pequena, a 
professora muito 
bem preparada 
para lhe dar com o 
diferente... 

Elas colocam ele 
na roda, levam pro 
parque, andam 
com ele pra cima e 
pra baixo. 

A creche 
cumpre seu 
papel?  Por 
quê? 

Eu não tiro da 
escola de jeito 
nenhum. 

O ideal é que 
tivesse câmera... Aí 
eu ia poder entrar 
na internet e ver 
como ele está, eu 
ficaria mais segura. 

...a terceira 
pessoa... ela deu a 
oportunidade de eu 
dizer “posso largar 
um pouquinho”. 

...vejo que tem 
coisas que ele não 
fazia e já faz, ele 
melhorou na 
escola... 

... ele começou a 
se apaixonar pela 
escola... 

...vejo que ele fica 
bem lá. Ele chega 
feliz. Acho que se 
ele não gostasse, 
ele não ia fazer 
nada disso... 

Satisfação com 
a opção feita. 

...que ela estivesse 
sozinha; ...que fosse 
dessas crianças 
estereotipadas ou 
deixadinhas de 
lado... 

Tenho medo que 
deixem sozinho... 

...o que acontecer 
no colégio que eu 
não for ver... 

eles tão usando um 
carrinho de bebê 
para ele andar. Ele 
fica malandro, daí. 

A gente percebe na 
verdade que é mais 
cômodo deixar de 
fora, ignorar. 

“ele chora? Então 
deixa ele lá deitado 
no colchonete”, 
esse era meu 
medo... 

Medos e 
inseguranças. 

Quando a gente 
entrou na escola a 
APAE foi lá deram 
as instruções, viram 
a estrutura da 

...fisioterapeuta vai 
uma vez por ano ou 
duas. A fono nunca 
foi, a estimulação 
visual vai sempre. 

...conversando com 
a professora, eu e 
ela achamos 
melhor que ele não 
fosse mais (para 

Que eu sei, não 
tem reunião com a 
escola. A 
fisioterapeuta disse 
que ia vir aqui... 

A fono sempre vai 
e fala não só com a 
professora, mas 
com a coordenação 
pedagógica, com o 

 Os terapeutas 
participam da 
escola? De que 
forma e com 
que 
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escola, de vez em 
quando eles entram 
em contato... 

APAE). pessoal que 
trabalha com a 
acessibilidade para 
ver como é feito 
todo esse trabalho. 

frequência? 

 Só vou quando tem 
avaliação. 

Esta terceira 
pessoa, chegou 
sabendo falar... 
deixo com ela. Não 
sei se confio, mas 
ela sabe falar mais 
do que eu.  

 

Pegar na creche, 
levar pra creche, é 
tudo comigo 

Quando há algum 
problema na 
escola... ficamos 
em contato direto. 

... vou  dois dias na 
escola, quando eu 
tenho que 
trabalhar. Quando 
eu vou deixar ele e 
buscar. 

De que forma e 
com que 
frequência a 
família vai à 
escola? 

... eu estou sempre 
dando as instruções; 
...eles perguntam 
muitas coisas e tem 
a agenda  

....nossa 
preocupação maior 
é com as crises 
(convulsão), daí eu 
escreve quando ele 
tem crise e elas 
também. 

Quando eu preciso 
eu posso ligar ou ir 
na APAE 
perguntar, daí 
essas informações 
eu trago pra 
escola... 

...eu não venho 
aqui. Elas não me 
chamam... 

Tudo isso que eu 
estou passando 
para ti, a mãe falou 
para a professora 
em uma entrevista 
antes de começar o 
ano. Quando há 
algum problema... 

Quando eu vou 
deixar ele e 
buscar... e tem a 
comunicação via 
agenda, se tem 
algum recado é 
sempre pela 
agenda. 

Como acontece 
a integração 
família e 
escola? 

...até o B2, ela 
acompanhou o 
grupo, só que ela 
não anda, e as 
atividades do B3 
precisa que ande... 

Às vezes ele está 
dormindo sozinho 
lá no quartinho, 
morro de medo... 
até de prender o 
pezinho na grade. 

 A creche eu não 
tenho o que falar... 

...esta escola é 
maravilhosa... 

...eu não mudaria 
nada na escola, 
acolheram a gente 
super bem. Vejo 
que fazem tudo 
para que ele possa 
participar... 

O que deveria 
ser diferente? 

Eu quero a minha 
filha integrada. 

Eu preferia que ele 
tivesse passado de 
turminha, o 
berçário é só bebês 
que não falam e ele 
já esta começando 
a balbuciar. 

ele consegue 
progredir muito 
mais com outras 
crianças... 

 ...abrir de alguma 
forma o grupo de 
modo que ele 
pudesse interagir. 

Ele identifica a voz 
das professoras, 
voz de comando, 
outras crianças, ele 
sabe quando a 
gente tá brigando...  

O que espera  
da inclusão? 

...ela não ia ser ...eu teria que Esta terceira Não Não ...eu não gostaria Tem auxiliar 
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diferente, nunca me 
chamaram assim, 
não, “já que ela é 
assim vai ter que ter 
uma auxiliar”. 
 

pagar uma pessoa 
a mais para ficar 
com ele e ficaria 
pesado 

pessoa, chegou, 
deixo com ela. Não 
sei se confio, mas 
ela sabe falar mais 
do que eu.  

 

que tivesse. Não 
sei se seria tão 
válido... 

para educação 
especial? 

Não deu pra fazer 
isto, é preciso que 
ande... 

Não. Como ele não 
caminha e tem 
troca de fralda ele 
não evoluiu, ele 
ficou na turma dos 
bebês... 

Sim Sim Sim ...foi colocado ali 
por que usa fralda 
e não anda, e no 
grupo, no ano 
passado eram 
pequenininhos, 
mas ele vai seguir 
com essa turma... 

Está em um 
grupo de 
mesma faixa 
etária. Por quê? 

Já dei um prazo, eu 
perguntei para a 
professora, escuta, 
ela não vai ter atraso 
cognitivo... 

Eu preferia que ele 
tivesse passado de 
turminha... Eu fico 
meio assim... 

  Ele sempre 
conseguiu 
acompanhar o 
grupo. 

 Qual a visão da 
família a esse 
respeito? 

Orientação a gente 
tenta dar de 
qualquer forma. 

Na verdade as 
orientações são 
passadas para as 
professoras e a 
diretora. 

Nem eu sei, as 
vezes, como agir 
com ele. 

Eu tento ensinar. ...com nosso filho a 
gente está levando 
de outra forma, 
muito mais de ver 
do que ele gosta, 
do que é 
interessante a partir 
da personalidade 
que ele tá 
construindo. 

Conversamos 
bastante com ele. 

A criança é 
orientada para 
a vida escolar? 

...a gente protege e 
acha que não está  
protegendo... a 
escola é bom pra 
isso. 

Nós falamos o que 
e como tratar o 
menino. 

...eu digo em casa 
que é para ele 
imitar o irmão... 

Eu falo que não 
pode morder, que 
tem que fazer 
carinho. 

...a gente não tem 
essa preocupação 
que ele escreva 
logo. Então a gente 
tem uma 
preocupação de 
que ele brinque. 

...eu converso 
bastante com ele, 
que ele tem que 
ficar junto, tem que 
obedecer. 

De que forma? 
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Ele tem essa coisa 
física muito forte, 
então em casa a 
gente orienta muito 
nesse sentido. 

Da parte pedagógica 
eu não entendo 
nada. Assim eu 
ganho muito mais 
orientação do que 
dou pra escola. 

...falamos como ele 
é, e como faz 
conosco e pergunto 
se na escola ele se 
comporta assim 
também. 

Eu até falei que na 
hora que precisar, 
chama o irmão que 
ele sabe lidar com 
ele... 

Elas não me 
chamam... 

Quando há algum 
problema na 
escola... ficamos 
em contato direto. 

...tem a 
comunicação via 
agenda, se tem 
algum recado é 
sempre pela 
agenda. 

Existe troca 
entre família e 
creche sobre 
essas 
orientações? 

...estou numa fase 
de transição agora, 
de olhar para minha 
filha não como uma 
criança Síndrome de 
Down, mas olhar 
para ela apenas 
como uma criança. 

Só vejo ele no 
balanço ou cadeira 
mordendo alguma 
coisa. 

...hoje eu tenho 
medo que ele não 
saiba se cuidar [...] 
Meu medo é 
quando ele chegar 
no colégio, sofrer 
de alguma maneira 
e não saber se 
explicar. 

Quando vejo uma 
criança na rua fico 
pensando, como 
ele vai ser quando 
tiver desse 
tamanho... 

Eu sempre percebi 
que  ele tinha 
algumas 
deficiências, é isso, 
são deficiências no 
sentido de 
deficiência, e tinha 
algumas 
superações que ele 
mesmo inventava, 
ele sempre tinha, 
ele tem umas 
saídas, pela 
tangente, eu 
sempre percebi que 
conseguia driblar 
dificuldades que 
apareciam e ele 
resolvia de outra 
forma. 

Quando ele fica 
“gan-gan-gan” pra 
nós, tem horas que 
parece que ele 
realmente está 
assimilando, mas 
tem horas parece 
que só faz por 
fazer, a gente não 
tem certeza que 
ele entende isso 
tudo ou não. 

Como sente a 
criança na 
vida... no seu 
cotidiano. 
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Eu nunca vi a minha 
filha brincando 
sozinha. 

As crianças 
protegem e gostam 
dele... 

Eu mando o mais 
novo brincar com 
ele. Obrigo que o 
irmão puxe para 
que ele não fique 
deslocado. 

 Ele puxa muito as 
crianças, ele 
brinca, ele faz, ele 
busca as crianças. 
Ele tem 
brincadeiras mais 
puras. E com os 
adultos ele tem 
uma relação muito 
boa... A fala foi um 
divisor de águas, 
quando ele 
começou a falar 
tudo mudou.  A fala 
é uma coisa 
fantástica. 

Tem uma interação 
ótima com as 
crianças, tem  
‘ãããããã’ porque 
ele não fala, mas 
as crianças gostam 
dele, gostam de 
ficar junto e ele 
também gosta... 

Como são as 
relações 
sociais, com 
outras 
crianças. 

Quero que chegue 
uma hora e ela me 
diga: “Mãe dá 
licença, deixa eu ir 
para minha festinha, 
pra minha 
faculdade”... 

Eu gostaria que 
tivesse mais 
participação dele 
nas atividades... 

Ele não precisa ser 
sempre igual a todo 
mundo, mas 
também não 
precisa ser o mais 
diferente. Eu 
costumo esperar 
muita coisa... Eu 
não sei dizer o que 
eu consigo esperar 
do 
desenvolvimento 
dele... 

O que falta agora é 
ele caminhar. 
 

O processo de 
educação é 
exatamente igual... 

Eu espero que ele 
fique bem, que ele 
consiga se 
comunicar mais... 

O que espera 
desta criança. 

O meu objetivo para 
a vida é autonomia, 
o sonho de qualquer 
pai, quero que ela 
seja feliz... 

 ...quero que ele me 
dê orgulho de 
alguma maneira. 
Então que ele 
passe trabalho para 
se formar e no dia 

Hoje eu ainda tava 
falando para uma 
amiga minha 
assim: “Ai, eu não 
sei como é que vai 
ser quando ele 

Não estou negando 
que ele tem uma 
deficiência [...] só 
que eu vejo 
condições plenas 
de superação... 

É isto que eu 
esperava, de ele 
interagir mais com 
a gente, bem mais 
[...]. 

Desejo da 
família em 
relação a esta 
criança. 
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Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa.

da formatura ele 
diga: “Olha, eu 
quero agradecer 
minha mãe”... 

começar a 
namorar” [...] Mas 
eu já fico 
imaginando né, 
como ele vai ser, 
como não vai ser. 


