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Resumo 

 

O presente estudo que configura-se como uma pesquisa de caráter bibliográfico 

teve por objetivo investigar os conteúdos das informações sobre a relação família, 

deficiência intelectual e inclusão escolar transmitidas por meio de dissertações, teses e 

artigos. Para essa discussão foi realizado um estudo da arte de artigos publicados na 

Revista Brasileira de Educação Especial da Universidade Estadual Paulista e de 

resumos de dissertações e teses publicados no Banco de Teses da CAPES entre os anos 

de 2007 a 2013. Após filtragem dos trabalhos sobre a temática investigada publicados 

no banco de teses e nas revistas foram selecionados para este estudo quatro artigos e 

quatro dissertações. Para apresentação dos conteúdos dos trabalhos realizou-se a leitura 

na integra de todos os artigos, dissertações e teses selecionadas e apresentou-se os 

objetivos das pesquisas, o método utilizado e os principais resultados apontados pelos 

pesquisadores a respeito da temática investigada. A leitura e análise dos trabalhos 

selecionados comprovam que a participação da família na escola pode contribuir 

decisivamente para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, principalmente 

quando se trata de educandos com deficiência. Contudo evidencia-se a necessidade do 

aprofundamento de estudos voltados a investigação da relação família – deficiência - 

escola.  
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SCHOOL INCLUSION OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY 

AND  THE RELATIONSHIP OF THE FAMILY IN SCHOOL: AN ANALYSIS 

OF ARTICLES PUBLISHED IN RELATION WITH THE THEMATIC IN THE 

DATABASE OF CAPES AND BRAZILIAN MAGAZINE  OF SPECIAL 

EDUCATION IN THE PERIOD 2007 TO 2013 

 

 

Abstract 

 

The present study, which is configured as a bibliographical research aimed to 

investigate the contents of the information about the family relationship, intellectual 

disabilities and school inclusion transmitted through dissertations, theses and articles. 

For this discussion it was made  a study of the art of articles published in the Brazilian 

Magazine  of  Special Education, from Universidade Estadual Paulista and abstracts of 

dissertations and theses published in the database   thesis  of  CAPES between the years 

2007 to 2013. We found that the number of articles published in the Brazilian Magazine 

of Special Education were only four and in the Database CAPES also just four theses / 

dissertations contemplated such theme. Despite this small sample the results of this 

research  showed us in expressions of interest in relation family school by some parents, 

as well as   made us reflect on the need for more research on this topic. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Já se inicia um tempo em que a abordagem do tema sobre a relação da família na 

escola tem se estabelecido como fato. Segundo Bourdieu (1996) a família desempenha 

papel fundamental no que se refere à transmissão dos valores e comportamentos nas 

diferentes classes sociais, uma vez que ela possibilita a incorporação do habitus 

primário. Ainda que timidamente as famílias  já passam a adquirir um novo status  de 

reconhecimento não só de serem fonte de origem do alunado mas também de serem 

fonte essencial de transmissão de conhecimentos culturais os quais podem implicar no 

sucesso da  aprendizagem.  A importância da presença da família no ambiente escolar e 

o seu comprometimento no processo de escolarização está publicamente reconhecido na 

legislação nacional e nas diretrizes do Ministério da Educação aprovadas no decorrer 

dos anos 90. Podemos constatar nos documentos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8069/90), no Art. 4º que versa: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

Ainda no artigo 55; o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8069/90, 

reforça determinando que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 

A escola é uma instituição potencialmente socializadora. Ela abre um espaço 

para que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam seus universos 

pessoais e ampliem seus ângulos de visão assim como aprendam a respeitar outras 

verdades, outras culturas e outros tipos de autoridade. Nessa instituição, o mundo do 

conhecimento, da informação, ou seja, o mundo objetivo mistura-se ao dos sentimentos, 

das emoções e da intuição, ao dito mundo do subjetivo. É emoção e razão que se 

fundem em busca de sabedoria. (PAROLIN, 2005, p. 61). 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo investigar os conteúdos das 

informações sobre a relação família e o ambiente escolar na inclusão de alunos com 

deficiência intelectuais transmitidas por meio de dissertações e teses publicados no 

banco de dados da CAPES e em artigos publicados na REVISTA BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL no período de 2007 a 2013.  Elegemos assim duas questões 

norteadoras para este estudo.  O que apontam as pesquisas sobre a participação da 

família no processo de inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual? O que os 

pesquisadores apontam sobre a relação família, deficiência intelectual e escola?    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Frequentemente encontramos nas instituições escolares uma relação escola e 

família permeada por conflitos e indefinição de papeis. A escola parece ter uma visão 

depreciativa em relação às possibilidades de participação efetiva das famílias nas ações 

educativas, julgando que esta não participa de suas ações por falta de interesse ou por 

querer responsabilizar unicamente a escola pela educação de seus filhos.  

Segundo Lahire ( 1995)  a considerada omissão parental não passa de um mito 

produzido pelos professores, que consideram que os pais não se incomodam com o 

baixo desempenho e comportamentos considerados por eles inadequados apresentados 

pelos filhos. Em suas investigações sobre sucesso escolar nos meios populares o autor  

constatou que os pais das camadas populares consideram a escola como algo muito 

importante e depositam nela a esperança de um futuro melhor para seus filhos. Quase 

todos os investimentos, qualquer que seja a situação escolar da criança, têm o 

sentimento de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de ver o filho 

“sair-se” melhor do que eles. ( LAHIRE,p.334, 1995). Para o autor a ausência dos pais 

no espaço escolar é interpretada pelos professores como indiferença, portanto a escola 

promove uma série de atividades no sentido de forçarem os pais a participarem da vida 

escolar. Contudo, na relação família e escola percebe-se uma ambiguidade: O direto 

educativo de ingerência é, portanto, dissimétrico: os pais se veem sendo aconselhados 

sobre a maneira de agir com seus filhos, mas os professores não gostam que lhe digam 

o que devem fazer( LAHIRE, p. 338,1995).  

Thim (2006) considera que recursos culturais e escolares dos pais influenciam 

no desempenho escolar  de seus filhos.  Para o autor no espaço escolar podem ser vistas 

 

relações entre indivíduos ou grupos que ocupam posições diferentes 

no espaço social de um lado, os professores membros das classes médias 

assalariadas ;do outro, as famílias populares, caracterizada por seu 

pertencimento às classes sociais mais desprovidades e mais dominadas no 

espaço social. O sentido das relações está, portanto, todo contido nas 

diferenças de posições nas diferenças entre as posições objetivas dos 

indivíduos e dos grupos no espaço social. (THIM, p. 211, 2006) 

 

Todavia, segundo o autor, o capital cultural é um indicativo importante, mas não 

permite atribuir a ele a responsabilidade única pelas diversas praticas promovidas pelas 



famílias das camadas populares para promover o bom desempenho de seus filhos na 

escola.  De acordo com o autor:  

 

Ele deixa de lado as relações efetivas dos pais com a escola, a forma 

como os pais se apropriam da escolaridade de seus filhos, o sentido que eles 
atribuem a isso, as práticas socializadoras familiares, apesar das correlações 

que podemos estabelecer entre práticas e capital escolar, correlações que são 

manifestação dos efeitos duráveis de socialização exercida pela escola. 

(THIN, P.212, 2006) 

 
 

É necessário, portanto, considerar que a compreensão das relações família- 

escola vai além da questão do capital cultural e escolar dos pais, envolve as expectativas 

e as possibilidades de investimento material e simbólico destas  no processo de  

escolarização de seus filhos,  a compreensão das normas, exigências e expectativas da 

escola em relação ao desempenho e comportamento do aluno e que  

 

Se abandone a visão dominante que caracteriza essas famílias pela 

incoerência, pela negligência, pela “anormalidade”, e que se considere que as 
práticas e as maneiras de fazer dos pais não são totalmente incoerentes, que 

elas tem sua própria lógica , ou melhor, que elas não parecem incoerente 

senão quando confrontadas com as normas da escola e, de modo mais amplo, 

com as normas dominantes da vida social. (THIN,P.213, 2006) 

 

Portanto, não se pode justificar o baixo desempenho escolar  de muitos alunos 

com deficiência  na escola como responsabilidade única e exclusiva da falta de apoio e 

interesse do pais  ou  do tipo capital cultural e escolar por eles apresentados.  E sendo 

assim, é inegável a  importância da integração família-escola no desenvolvimento e 

aprendizagem escolar da criança, todavia, é importante repensar sobre a forma de 

participação que a escola espera dos pais,  o que de fato a família pode oferece  e os 

modelos de famílias presentes na atualidade.  

 

 

3 MÉTODOS 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, na qual se realizou uma 

pesquisa bibliográfica tendo com fonte resumos de dissertações e teses publicados no 



Banco de Dados da CAPES e artigos da Revista Brasileira de Educação Especial, de 

acordo com os seguintes critérios: 

1º critério: Período 

Foram selecionados resumos de dissertações e tese e artigos que tiveram 

publicação no período de 2007 a 2013, por entendermos que neste período de oito anos 

a inclusão escolar tem sido muito discutida no ambiente escolar como também o 

envolvimento familiar dentro da escola e que poderíamos acompanhar como tal 

temática vem sendo abordada em pesquisas através deste tempo. 

 2º critério: Temática  

Interesse em investigar como as pesquisas têm abordado a temática inclusão 

escolar do deficiente intelectual e como se dá a relação da família neste contexto. O 

interesse maior era de que fossem revelados nesses estudos, algumas considerações e 

manifestações da família em relação ao processo de inclusão.  

3º critério escolha da fonte  

As duas fontes selecionadas para realização do presente estudo exercem um 

papel fundamental na divulgação nacional das pesquisas realizadas nas universidades 

brasileiras. Especificamente a Revista Brasileira de Educação Especial da Universidade 

Estadual Paulista conta em seu corpo editorial  com pesquisadores de universidades 

nacionais e internacionais e destina-se a divulgação de pesquisas e estudos originais 

sobre a educação especial.  

 

3.1.1 Procedimentos para realização do levantamento 

Na busca com as palavras chave: Educação Especial, Deficiência, Inclusão 

escolar, e Família foram encontrados no Banco de Teses da CAPES 1362 resumos de 

teses/dissertações e na Revista Brasileira de Educação Especial 332 artigos relacionados 

à essa temática. Realizamos uma filtragem retirando a palavra Deficiência e 

acrescentando Deficiência Intelectual- DI, justificando que um dos focos desta pesquisa 

estava voltada para a DI. Desta filtragem foram selecionados cerca de 300 trabalhos 

dentre artigos/ resumos de teses e dissertações, porém nosso interesse era encontrar 

trabalhos sobre a relação família e inclusão escolar do deficiente intelectual. Fizemos 

uma nova filtragem, incluindo a palavra família e constatamos que na Revista brasileira 

de Educação Especial apenas quatro artigos tratavam da Deficiência Intelectual e 

família, e no Banco de dados da CAPES também quatro  teses/dissertações tratavam 

especificamente da referida temática. Assim, após seguir leituras das fontes, oito 

trabalhos foram selecionados para o presente estudo. Assim apresentam-se no quadro1 

os títulos selecionados.   

 

Quadro 1- Deficiência Intelectual inclusão escolar e a Relação família /escola  

 

Autor Título Tipo de trabalho Ano 

Flávia Mendonça Rosa 

Luiz; Lucila Castanheira 

Nascimento 

“Inclusão escolar de 

crianças com síndrome de 

down: experiências 

contadas pelas famílias” 

Artigo 2012 

Altemir José Gonçalves 

Barbosa, Daniella 

Collado Rosini e 

Alessandra Almeida 

“Atitudes parentais em 

relação à educação 

inclusiva” 

Artigo 2007 



Pereira 

Clara Regina Abdalla 

Ferraz; Marcos Vinícius 

de Araújo e Luiz 

Renato Rodrigues 

“Inclusão de crianças com 

Síndrome de Down e 

paralisia cerebral no 

ensino fundamental I: 

comparação dos relatos de 

mães e professores” 

Artigo 

 

 

2010 

Maria Aparecida 

Gomes de Almeida 

Famílias, cuidados e 

deficiências: um estudo a 

partir de famílias de 

camadas médias de porto 

alegre. 

Dissertação de 

MESTRADO 
2011 

Priscila Benitez Afonso 

Aplicação de um programa 

informatizado de ensino 

de leitura e escrita por 

familiares de indivíduos 

com deficiência 

Dissertação de 

Mestrado 
2011 

Célia Cristina Nunes 

Famílias de crianças em 

idade escolar com 

deficiência intelectual, 

dificuldades de 

aprendizagem ou 

desenvolvimento típico: 

comportamento, estresse 

materno, apoio social e 

percepção de impacto 

familiar. 

Tese de Doutorado 2011 

Solange Rodovalho 

Lima 

Escolarização da pessoa 

com deficiência 

intelectual: terminalidade 

específica e expectativas 

familiares” 

Tese de doutorado 2009 

Catherine Borlido e 

Ana Paula Martins 

“Perspectivas dos pais 

sobre dificuldades de 

aprendizagem específicas: 

um inquérito” 

Artigo 2011 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO           



Para apresentação dos conteúdos dos trabalhos realizou-se a leitura na integra de 

todos os artigos e dissertações e teses selecionadas. Assim, apresentamos os objetivos 

das pesquisas, o tipo de pesquisa realizado e os principais resultados apontados pelos 

pesquisadores a respeito da temática investigada no presente estudo.  

Flávia Mendonça em “Inclusão escolar de crianças com síndrome de down: 

experiências contadas pelas famílias” teve como objetivo explorar as experiências de 

famílias no processo de inclusão de crianças com síndrome de Down na rede regular de 

ensino. O objetivo foi conhecer as potencialidades e limitações vividas por essa 

clientela, no período de transição da instituição especializada para a escola regular e, 

assim, levantar as necessidades de cuidado, com vistas à promoção de saúde dessas 

famílias. Tratou-se de um estudo de casos múltiplos, de abordagem qualitativa. 

Participaram da pesquisa 11 mães e um pai de crianças com Síndrome de Down, cujas 

crianças frequentaram uma instituição especializada e foram encaminhadas para a rede 

regular de ensino de um município do interior paulista. Elegeu-se para a entrevista o 

principal cuidador da criança, por acreditar que ele pudesse informar com mais detalhes 

a experiência do processo de inclusão. Nas famílias em que mais de um cuidador 

demonstrou interesse em ingressar no estudo, incentivou-se tal participação. Assim, em 

uma família, o pai e a mãe da criança participaram da pesquisa. Este estudo permitiu 

conhecer as experiências de famílias de crianças com síndrome de Down no processo de 

inclusão, particularmente aquelas relacionadas à primeira inclusão da criança na rede 

regular de ensino, a fim de levantar suas necessidades e, assim, contribuir para o 

sucesso da transição dessas crianças, da instituição especializada para a rede regular de 

ensino. 

Os resultados evidenciaram a necessidade de acompanhamento das famílias, 

antes, durante e após a inclusão propriamente dita, de modo a apoiá-las nos momentos 

de busca e escolha da escola, de adaptação da criança ao novo ambiente e de transição 

dos atendimentos oferecidos pela instituição especializada para outros setores.  

No artigo “Atitudes parentais em relação à Educação inclusiva” dos autores 

Altemir José Gonçalves Barbosa; Daniella Collado Rosini e Alessandra Almeida Pereira 

(2010), temos a apresentação de uma pesquisa sobre a intervenção da família na escola 

e o que ela representa no processo de aprendizagem dos mesmos. O objetivo da 

pesquisa foi descrever as atitudes parentais em relação à inclusão escolar. Quatrocentos 

e quarenta e cinco pais de alunos de primeira à quarta série do ensino fundamental de 

duas escolas municipais da cidade de São Paulo, responderam um questionário e uma 

escala de atitudes tipo Likert denominada Inventário Geral de Atitudes quanto à 

Educação Inclusiva (IGAEI). Participaram do estudo 169 (37,98%) pais de alunos com 

necessidades educacionais especiais em processo de inclusão (G1) e 276 (62,02%) 

progenitores de discentes que, de acordo com as instituições, não possuíam tal 

característica (G2). Os instrumentos foram aplicados coletivamente em reunião de pais e 

mestres com resposta individual. Os resultados obtidos revelam que ambos os grupos de 

pais tendiam a possuir atitudes favoráveis em relação à educação inclusiva. Os 

resultados obtidos na presente pesquisa revelam que, pelo menos no que diz respeito às 

atitudes parentais, a acessibilidade de pessoas com necessidades educacionais especiais 

às salas e escolas comuns da rede regular de ensino não enfrentará muitas barreiras. Não 

obstante, é preciso atentar para um grupo reduzido de pais que tendem a possuir atitudes 

desfavoráveis em relação à inclusão escolar. De acordo com a pesquisa os 

pesquisadores acreditam que o futuro de educação inclusiva em nosso país dependerá de 

um esforço coletivo, que obrigará a uma revisão na postura de pesquisadores, políticos, 

prestadores de serviços, familiares e indivíduos com necessidades educacionais 



especiais, a fim de trabalhar uma meta comum: a de garantir uma educação de melhor 

qualidade para todos. 

Em relato de pesquisa por Clara Regina Abdalla Ferraz; Marcos Vinícius de 

Araújo e Luiz Renato Rodrigues (2010) com o tema “Inclusão de crianças com 

Síndrome de Down e paralisia cerebral no ensino fundamental I: comparação dos relatos 

de mães e professores” nos remete à refletir os desafios que enfrentam os alunos com 

PC e síndrome de down incluidos nas escolas regulares aos olhos dos pais e professores 

e quais são as necessidades mais evidenciadas por eles. Nesta pesquisa os autores 

evidenciam que a escola parece se relacionar com as famílias prioritariamente no 

sentido de uma exigência de complementaridade, com relação a suas expectativas e por 

meio da atribuição de responsabilidade aos alunos, por suas próprias dificuldades e 

conclui que a escola deve possibilitar condições para que os pais e professores se 

comuniquem de forma adequada, ou seja, troquem informações constantemente, 

participem de reuniões específicas para falar sobre o aluno com deficiência ou devam 

organizar horários para que isso aconteça. É importante destacar que essas iniciativas 

não garantem a construção de educação inclusiva, visto que os professores precisam de 

suporte de várias ordens para trabalhar adequadamente em sala de aula, porém é um 

caminho que contribui para minimizar tantas dificuldades. 

O estudo de Maria Aparecida Gomes de Almeida, não aborda a relação da 

família na inclusão escolar ou na trajetória escolar de seus filhos com deficiência 

Intelectual, porém consideramos um trabalho importante para leitura e reflexões por se 

tratar de revelações das famílias sobre seus filhos com deficiência. Este trabalho 

objetivou perceber as relações que se evidenciam em famílias de camadas médias porto 

alegrenses a partir do nascimento ou adoção de um (a) filho (a) deficiente; como 

homens e mulheres organizam suas vidas para dar conta da responsabilidade parental e 

quais as formas de cuidado praticadas com o(a) deficiente em família. Para tanto, foram 

realizadas doze entrevistas com pais e mães de crianças ou jovens com deficiência física 

e/ou intelectual, na cidade de Porto Alegre, no período compreendido entre maio e 

dezembro de 2010. A fim de servir como contraponto às experiências relatadas foi 

também entrevistada uma mãe de grupo popular. O estudo demonstrou que apesar do 

reconhecimento da sociedade dos direitos dos (as) deficientes o cuidado com estas 

pessoas ainda é tarefa desempenhada basicamente pela família e assumida 

principalmente pelas mulheres. A partir da experiência de convívio com uma pessoa 

deficiente as famílias manifestaram a ocorrência de mudanças nas suas vidas, a 

formulação de estratégias que oportunizassem uma real inclusão social de seus filho (as) 

e a importância da mudança de mentalidade para a construção da cidadania dessas 

pessoas.  

Priscila Afonso Benitez em sua pesquisa sobre aplicação de um programa 

informatizado de ensino de leitura e escrita por familiares de indivíduos com deficiência 

intelectual, objetivou avaliar a aprendizagem de leituras e escritas de aprendizes com 

Deficiência intelectual expostos ao Módulo I de um programa de informatização 

denominado ProLeit. Foi fornecido aos familiares um computador com o programa aos 

participantes e implementado um esquema de supervisão e avaliação dos resultados.  

Participaram seis aprendizes de uma escola especial e seis familiares, os quais 

foram investigados em relação ao comportamento que obtinham perante aos filhos no 

monitoramento do programa. A autora faz várias citações de autores como: Gurgueira e 

Cortegoso, (2008); Silva et all (2008); e outros que comungam da mesmo pensamento 

que a ajuda dos pais e envolvimento na trajetória dos  filhos na fase escolarização  pode 

ser um diferencial para o sucesso escolar dos mesmos.   



Os resultados apontaram que a inserção do ProLeit na residência dos aprendizes 

e aplicação pelos familiares pode ser uma situação promissora de aprendizagem. 

Célia Cristina Nunes na pesquisa “Famílias de crianças em idade escolar com 

deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem ou desenvolvimento típico: 

comportamento, estresse materno, apoio social e percepção de impacto familiar”, nos 

aponta que os problemas comportamentais de crianças com deficiência intelectual ou 

com dificuldades de aprendizagem são apontados como significativos estressores em 

criança, com deficiência ou não, também se constitui numa variável relevante no 

ajustamento familiar. O objetivo deste estudo foi de investigar o estresse materno e sua 

associação com componentes do modelo Duplo ABCX de adaptação familiar, em 

grupos de famílias de crianças com deficiência intelectual, com dificuldades de 

aprendizagem e com desenvolvimento típico. Pretendeu-se: 1) comparar o estresse 

materno, a percepção de apoio social familiar, a percepção do impacto causado pela 

presença de uma criança na família e os problemas de comportamento das crianças, 

entre os grupos; 2) identificar associações entre crianças e percepção do impacto da 

presença de uma criança com necessidades especiais. Tais instrumentos foram aplicados 

em duas ocasiões, com intervalo de 8 a 12 meses. Os dados foram analisados 

estatisticamente por meio de comparação de grupos e correlação. Os resultados não 

indicaram diferenças entre os grupos quanto ao estresse materno, e a maioria das mães 

nos três grupos apresentou elevado nível de estresse, com predominância de sintomas 

psicológicos. 

Não houve diferenças significativas quanto ao escore total das escalas de apoio 

social, mas observaram-se algumas diferenças entre os grupos nas subescalas; o grupo 

DT apresentou maiores níveis de apoio para desabafos, percebendo a presença de seus 

filhos como menos impactante para outros membros da família. Ao avaliarem os filhos, 

mães de crianças com deficiência intelectual relataram maiores níveis de problemas 

com colegas, perceberam maiores dificuldades de comunicação ou comportamentais e 

perceberam as limitações físicas e de habilidades de auto-cuidados das crianças como 

mais impactantes. As crianças com dificuldades de aprendizagem foram indicadas pelas 

mães como mais hiperativas, com maior pessimismo sobre o futuro. A análise da 

associação entre o estresse e as variáveis do ajustamento indicou algumas correlações. 

As comparações entre desistentes e não-desistentes apontaram diferenças quanto ao 

apoio social, comportamento da criança e percepção do impacto. O modelo Duplo 

ABCX foi útil na análise do ajustamento familiar. Quanto à estabilidade das variáveis, 

observou-se alta correlação entre a 1ª e a 2ª aplicação. O estudo apresenta relevância 

científica no que concerne à inclusão de grupos de famílias de crianças com 

necessidades distintas e homogêneas.  

Apesar deste estudo não se referir à inclusão escolar consideramos importante 

para nos revelar como se dá a relação da família com a deficiência de seus filhos, já que 

poucas pesquisas abordam essa temática.  

Em tese de Doutorado “Escolarização da pessoa com deficiência intelectual: 

terminalidade específica e expectativas familiares” de Solange Rodovalho Lima nos 

proporciona uma leitura esclarecedora sobre a finalidade legal da escolarização das 

pessoas com D.I e os sentidos atribuídos pela família perante a esta realidade. A 

pesquisa baseou-se em consultas realizadas nos documentos sobre Educação especial e 

a proposta de “terminalidade especifica” do MEC da Secretaria de Educação de Minas 

Gerais; do histórico escolar dos alunos; relatos familiares dos pais; e de educandos com 

deficiência intelectual matriculados em classes comuns de escolas municipais de 

Uberlândia. Concluiu a autora que a maioria das famílias entrevistadas preferem que os 



filhos permaneçam na escola até que aprendam conteúdos como os demais alunos, não 

se importando com o tempo de permanência dos mesmos. 

“Perspectivas dos pais sobre dificuldades de aprendizagem específicas: um 

inquérito” de Catherine Borlido e Ana Paula Martins (2011) a discussão central das 

autoras voltou-se para as dificuldades de aprendizagem pela falta de diagnóstico dos 

alunos e formação dos professores. A realização deste estudo mostrou que a maior parte 

dos pais considera estar familiarizada com o tema das dificuldades de aprendizagem 

específicas; que os pais têm pouco conhecimento sobre as condições que estão 

associadas às dificuldades de aprendizagem específicas; a quase totalidade dos pais tem 

uma atitude de preocupação em relação a um possível diagnóstico de dificuldades de 

aprendizagem específicas num filho seu; a cerca de metade dos pais a possibilidade de 

um filho seu vir ter dificuldades de aprendizagem específicas nunca lhe ocorreu; que 

parece não existir um estigma negativo perante as dificuldades de aprendizagem 

específicas; e que a maioria dos pais considera que existe escassez de apoios e recursos 

destinados às crianças com dificuldades de aprendizagem específicas. Houve uma 

semelhança entre os resultados dos portugueses e dos norte-americanos. 

A leitura e análise dos trabalhos reafirmam que a participação da família na 

escola pode contribuir decisivamente para o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos, principalmente quando se trata de educandos com deficiência. O trato da família 

para com estes alunos no contexto familiar compartilhado com a escola pode sinalizar 

aos professores algumas pistas que contribuam para o sucesso escolar desses 

alunos. Segundo Sassaki (1998) ocorre um envolvimento da família nas práticas 

inclusivas da escola quando há um sistema de comunicação constante e permanente em 

que os pais possam participar das reuniões da equipe escolar para planejar, adaptar o 

currículo e compartilhar sucessos. 

Bourdieu, 2003 enfatiza que: 

  

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias 

indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de 

valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, 

entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A 

herança cultural, que difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, 

é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência 

escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito.,( pp.41-42) 

  

A aproximação da família na escola e o diálogo entre ambas as partes torna-se 

fundamental para o desenvolvimento do aluno, especialmente no que diz respeito à 

inclusão de alunos com deficiência intelectual no espaço escolar.  

 

4  CONCLUSÃO  

 



Até o século 19, havia uma separação de tarefas entre escola e família. A escola 

era entendida apenas como transmissora de conteúdos e assim se fazia, já a família se 

dedicava à "Educação", o que significava o ensinamento de valores, hábitos e atitudes. 

Hoje já não se concebe mais admitir essa situação. De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é dever 

das escolas manter canais de comunicação com as famílias, tendo elas ciência de todos 

os assuntos que envolvem o processo de educação e a permanência de seus filhos no 

ambiente escolar. Para tantas mudanças neste contexto escolar entende-se que a escola 

deva ser um espaço de abertura, acolhida e aceitação da diversidade que ora é tão 

presente no ambiente escolar. 

Em se tratando de Inclusão escolar, pudemos constatar que embora poucos 

trabalhos publicados sobre a relação família /escola, há um grande interesse da família 

na participação da educação de seus filhos junto às escolas. Neste estudo já tivemos 

alguns apontamentos das famílias que consideramos relevantes: Algumas famílias já se 

mostram cientes da necessidade de acompanhamento das mesmas antes, durante e após 

a inclusão propriamente dita, de modo a apoiá-las nos momentos de busca e escolha da 

escola, de adaptação da criança ao novo ambiente e de transição dos atendimentos 

oferecidos pela instituição especializada para outros setores e para isso a escola precisa 

estar aberta; alguns pais já entendem que a  partir da experiência de convívio com o 

filho com deficiência  e com ocorrência de mudanças nas suas vidas, já  pensam em 

formular  estratégias que oportunizem  uma real inclusão social de seus filho (as) e 

mudanças de mentalidade para a construção da cidadania dessas pessoas; que muitos  

pais consideram que existe escassez de apoios e recursos destinados às crianças com 

dificuldades de aprendizagem específicas; pensam num trabalho comum  de garantir 

uma educação de melhor qualidade para todos; acreditam que o futuro de educação 

inclusiva em nosso país dependerá de um esforço coletivo, que obrigará a uma revisão 

na postura de todos os envolvidos. 

Torna-se então evidente que a escola é um espaço próprio para possibilitar 

condições para a concretização de uma participação efetiva da família em trocas de 

informações constantes, para que se organizem, compartilhem ideias, contribuindo 

assim nas expectativas do processo da educação inclusiva para que sejam minimizadas 

as dificuldades encontradas. 
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